Datum : 27 september 2019
Belangrijke data:
2 t/m 13 oktober
vrijdag 4 oktober
7 t/m 12 oktober
vrijdag 11 oktober
donderdag 17 oktober
zaterdag 19 oktober

Kinderboekenweek
Studiedag
Week van de pauzehap
Start voorleeswedstrijd
Carrousel
Start herfstvakantie

Doelen van Rekenen
De doelen waar we dit blok aan werken zijn:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

cijferend minsommen maken.
de juiste maat invullen op de getallenlijn (meters)
de verdeling (in breuken en procenten) aflezen uit een
cirkeldiagram
rekenen met tijd
gegevens aflezen uit een grafiek
de ontbrekende lengtemaat invullen als de inhoud ervan al bekend is
ongelijknamige breuken bij elkaar optellen en van elkaar aftrekken
cijferend vermenigvuldigen
cijferend delen (staartdelingen)

Doelen van spelling
De doelen van blok 2 zijn:
●
●
●
●
●

voltooid deelwoorden en de daarbij behorende bijvoeglijk naamwoorden
onthoudwoorden met /t/=th en met wrbijvoeglijk naamwoorden
onthoudwoorden met y
meervouden van zelfstandig naamwoorden

Onderwerpen van taal
De onderwerpen van taal van dit blok zijn:
●
●
●
●
●

woordenschat
persoonlijk- en bezittelijk voornaamwoord
spreekwoorden en uitdrukkingen over bomen en planten
wederkerend voornaamwoorden
herhaling van wat aanwijzend- en vragend voornaamwoord is

Vreedzame school
Wij starten met de lessen uit blok 2: ‘We lossen conflicten zelf op’. Het
doel van de lessen in dit blok is kinderen te leren om op een positieve
manier met conflicten om te gaan.
De lessen zijn onder andere gericht op het verschil tussen conflict en
ruzie. Een conflict is een verschil van mening: je wilt bijvoorbeeld
allebei iets anders doen of hebben. Bij een conflict wil je een
oplossing bedenken waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar
win-win oplossingen.
Conflicten horen bij het leven. Wanneer conflicten met geweld
gepaard gaan, spreken we van ruzie. We leren kinderen dat je op drie
manieren kunt reageren op een conflict. Of je loopt weg, je zegt niet
wat je ervan vindt. Of je reageert agressief, je bent boos en wordt driftig. Of je staat stevig, je komt
op voor jezelf en houdt ook rekening met de ander: je zoekt naar een win-win-oplossing.
De lessen gaan over kritisch naar jezelf kijken en hoe je met je eigen mening en met kritiek omgaat.
Engels
In de twee lessen bij de song 'The Middle' van Zedd, Maren Morris en Grey leren de kinderen
woorden om precies aan te geven waar iets of iemand is, zinnen om een afspraak te maken,
woorden om een routebeschrijving te geven en iemand naar de weg vragen en de weg wijzen.
Prinsjesdag
Op dinsdag 17 september was het ook bij ons in de klas Prinsjesdag. We hebben van alles geleerd
over De Staten Generaal, de regering, wie de baas van Nederland is, stemmen, de Eerste en Tweede
kamer en nog veel meer. ‘s Middags hebben we een debat gehouden met stellingen en
argumenten. Het was een leerzame dag. Iedereen zag er geweldig uit met een prachtig
hoofddeksel. Zelfs Bobby kreeg een geknutseld hoedje op haar kooi!

