
Weekbrief 11 (week van 14 t.e.m. 18 november)                       3e leerjaar 

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

- We luisteren naar een tekst over de landing van de maan en zoeken 
argumenten. 

- We gebruiken argumenten om te overtuigen. 
- We hebben een herhalingsles waar we onze taalbeschouwing opfrissen en de 

groene of blauwe oefeningen gaan maken. 
- We leren wat sleutelwoorden zijn en zoeken deze woorden in de tekst. 
- We gebruiken verschillende manieren om de betekenis van een woord te 

achterhalen. 
- We herhalen de hoofdletters P, B, R en L.  

 
Spelling: 

- We schrijven verkleinwoorden met –je, -tje en –pje. 
vb: wolkje, stoeltje, boompje, … 

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

Wiskunde: 
- We groeperen hoeveelheden en gaan handig tellen en schatten. 
- We gebruiken de wisseleigenschap bij optellingen en vermenigvuldigingen. 

Vb: 9 x 3 = 3 x 9 = 27 
       60 + 180 = 180 + 60 = 240 

- We berekenen de tijd tussen twee tijdstippen in aantal uren. 
- We berekenen de tijd tussen twee dagen in aantal dagen. 
- We werken rond ‘de tijd’: werken met kalenders, data schrijven, … 
- We hebben een herhalingsles met de groene of blauwe oefeningen en parate 

kennis test. 
- We oefenen met de stambreuken 1/2 , 1/4 , 1/5 , 1/8 en 1/10. 

1  teller 
2  noemer 
De noemer zegt in hoeveel gelijke delen je de hoeveelheid moet verdelen. 
De teller zegt welk deel je moet nemen. 

 
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. 

 
!! Vrijdag gaan we ons eigen speelgoed maken. Dit bereiden we deze week in de 
klas voor, aan de hand hiervan brengen de kinderen zelf materiaal mee.  
 
 



Huistaken Maken tegen … 
Scoodle Play Woensdag 16/11 

Spelling (voorbereiding dictee) Donderdag 17/11 

Rekenen  Vrijdag 18/11 

 
 

Toetsen Oefenen tegen … 
Toets alle maal- en deeltafels 
(Voorbereiding zie Scoodle Play) 

Woensdag 16/11 

Spelling: dictee les 4-5-6 
(Voorbereiding zie huistaak) 

Donderdag 17/11 

 


