
Weekbrief 10 (week van 7 t.e.m. 11 november)                         3e leerjaar 

 
 
Beste (groot)ouders en kinderen! 
 
Hopelijk hebben jullie een fijne vakantie gehad waarin jullie veel konden spelen, 
ravotten, lezen en rusten! 
Dit staat deze week op de planning: 
 
Taal: 

- We maken remediëringsoefeningen n.a.v. de toets taalbeschouwing. 
- We delen teksten in volgens fictie en non-fictie.  
- We bekijken een dagboek. 
- We stellen een bibberenquête op. 
- We herhalen de hoofdletters O, A en Q.  

 
Spelling: 

- We hebben een herhalingsles met de groene of blauwe oefeningen en 
tussentijds dictee. 

- We schrijven samengestelde woorden met aan het eind een hoorbare –t/d of 
–p/b. 
vb: een broodmes, een zeehond, krabsla, … 
 

Wiskunde: 
- We hebben een herhalingsles met de groene of blauwe oefeningen. 
- We leren de aftrekkingshalter gebruiken: 

We passen de oefening aan zodat we één rond getal (tiental) hebben. 
Hierdoor wordt de nieuwe aftrekking gemakkelijker om uit te rekenen. 
We trekken aan beide kanten hetzelfde getal af.  

 
We tellen aan beide kanten hetzelfde getal bij. 

 
- We herhalen alle maal- en deeltafels. 
- We leren aftrekken tot 1000 zonder brug. 
- We benoemen de delen van een hoek en oefenen op de soorten hoeken. 

Een rechte hoek = 90°, een scherpe hoek < 90°, een stompe hoek > 90°. 
 
 
 



W.O.: 
- Deze week werken we verder met het thema ‘Gelukstrappers’. 
- We bekijken en bespreken ons lievelingsspeelgoed. 
- We werken rond ‘fair play’. 
- W.O. Verkeer: We bekijken en bespreken de onderdelen van een fiets. 

 
 
!! Dinsdag hebben we zwemmen. Vergeet je zwemzak met gele badmuts niet! 
 
!! Dinsdag brengen we ons lievelingsspeelgoed mee naar de klas.  
 
!! Vrijdag is het Wapenstilstand en dus geen school. 
 
 

Huistaken Maken tegen … 
Scoodle Play Dinsdag 08/11 

Spelling (voorbereiding dictee) Woensdag 09/11 

Rekenen  Donderdag 10/11 

 
 

Toetsen Oefenen tegen … 
Toets maal- en deeltafels 7, 8, 9 en 10  
(Voorbereiding zie Scoodle Play) 

Dinsdag 08/11 

Spelling: dictee les 1-2-3 
(Voorbereiding zie huistaak) 

Woensdag 09/11 

 


