
Weekbrief 9 (week van 24 t.e.m. 28 oktober)                              3e leerjaar 

 
 
Beste (groot)ouders en kinderen! 
 
Dit staat deze week op de planning: 
 
Taal: 

- We hebben een herhalingsles waar we onze taalbeschouwing opfrissen en de 
groene of blauwe oefeningen gaan maken. 

- We luisteren naar het nieuwe themaverhaal en koppelen gevoelens aan de 
personages. 

- We herhalen de hoofdletters N, M, E, S, O en A.  
 

Spelling: 
- We schrijven woorden met meerdere medeklinkers vooraan of achteraan in 

een woord. 
- Vb: erwt, wrat, schreeuw, …  
- We maken remediëringsoefeningen n.a.v. onze spellingtoets. 
- We schrijven woorden met –cht of –gt. 

 
Wiskunde: 

- We hebben een herhalingsles met de groene of blauwe oefeningen. 
- We maken remediëringsoefeningen n.a.v. onze bloktoetsen. 
- We herhalen de maal- en deeltafels van 7, 8, 9 en 10. 

Bij maal 9 leren we ook: 5 x 9 = (5 x 10) – (5 x 1) = 50 – 5 = 45 
- We werken met meetkundige begrippen: soorten lijnen, lijnstukken en punten. 
- We leren ook ruimtefiguren kennen: dit zijn figuren die een plaats innemen in 

de ruimte. 
- We werken met kg en g. 

 
W.O.: 

- Deze week werken we verder met het thema ‘Gelukstrappers’. 
- We gaan na hoe mensen met een beperking sporten en respecteren dit. We 

leren oplossingen en uitvindingen kennen voor mensen met een beperking: 
een rolstoel, een kunstbeen, een hoorapparaat, …  

- We werken rond ‘fair play’. 
- W.O. Verkeer: We bekijken en bespreken de onderdelen van een fiets. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!! Woensdag is het oudercontact. 



 
!! Na de vakantie zou ik graag eens proberen punniken met de kinderen. Hiervoor 
heb ik punnikpopjes of houten klossen nodig. 
Indien jullie één of meerdere punnikpopjes of klossen hebben, kunnen jullie dit dan 
even via mail laten weten? Bedankt! 
 
 

  
 
 
 

Huistaken Maken tegen … 
Toetsenwijzer taalbeschouwing 
(voorbereiding toets) 

Vrijdag 28/10 

 

Toetsen Oefenen tegen … 
Toets taalbeschouwing 
Tip: goed oefenen op het gebruiken van 
de wie-wat-vraag om het onderwerp te 
vinden! 

Vrijdag 28/10 

 


