
Weekbrief 12 (week van 21 t.e.m. 25 november)                       3e leerjaar 

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

- We oefenen op voorlezen en letten op het juiste tempo, de juiste leeshouding, 
het juiste volume en articuleren. 

- We zoeken het onderwerp en het werkwoord in de zin. 
Onderwerp: wie-of-wat-vraag? 
Werkwoord: doe-woord 

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

- We herhalen de hoofdletters R en L.  
 

Spelling: 
- We schrijven woorden met ou of au m.b.v. het au-verhaal. 
- We gebruiken hoofdletters en leestekens waar nodig. 

Hoofdletters aan het begin van een zin, bij eigennamen en in een adres. 
Leestekens: punt, vraagteken, uitroepteken, dubbelepunt en komma. 
 

Wiskunde: 
- We controleren of lijnen evenwijdig zijn m.b.v. een geodriehoek. 
- We oefenen op de volgorde van de bewerkingen. 

1. Haakjes 
2. Vermenigvuldigen en delen 
3. Optellen en aftrekken 
En dat steeds van links naar rechts. 

- We trekken eenheden af tot 1000 met brug. 
Vb: 946 – 9 = 946 – 6 – 3 = 940 – 3 = 937 
 
               6  3 

 
W.O.: 

- We beginnen met het thema ‘Het zit in de familie’. 
- Dit thema gaat onder andere over familieverbanden: gezin en familie. We 

bespreken verschillende gezinsvormen, stambomen, familievoorwerpen … 
We hebben het ook over begrippen als verleden, heden en toekomst. De 
zonnewijzer komt aan bod en we bespreken één van de meest gekende 
families in België: het Koningshuis.  

- We bekijken en bespreken de verschillende perioden van een levenslijn. 
- We bekijken en bespreken de werking van een zonnewijzer. 
- We bekijken en onderzoeken de werking van tandwielen. 
- W.O. Verkeer: We leren oversteken aan een T-kruispunt. 

 
 
 
 



!! Dinsdag hebben we zwemmen. Vergeet je zwemzak met gele badmuts niet! 
 
!! Woensdag hebben we pedagogische studiedag, de kinderen mogen een dagje 
thuis blijven. 
 
 

Huistaken Maken tegen … 
Scoodle Play Dinsdag 22/11 

Toetsenwijzer spelling  
(voorbereiding dictee) 

Dinsdag 22/11 

Rekenen getallen en logisch en 
probleemoplossend denken 
(voorbereiding toets) 

Donderdag 24/11 

Rekenen meten en meetkunde 
(voorbereiding toets) 

Vrijdag 25/11 

 
 

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

Dinsdag 22/11 

Spellingtoets 
Tip: Kijk zeker ook eens je fouten van je 
tussentijdse dictees na! 

Dinsdag 22/11 

Toets getallen en logisch en 
probleemoplossend denken blok 2 
(Voorbereiding zie huistaak) 

Donderdag 24/11 

Toets meten en meetkunde blok 2 
(Voorbereiding zie huistaak) 

Vrijdag 25/11 

 


