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Wij werken op dit moment aan: 
  

 Taal Thema 3 

 
 Een werkwoord zegt wat een mens, dier of ding doet. 

 Het bijvoeglijk naamwoord zegt hoe iets eruitziet of wat je er 

van vindt. 

 Zelfstandig naamwoord, een mens, dier of ding. 

 Een samengesteld woord is een woord dat bestaat uit twee aan 

elkaar geplakte woorden, bijv. eetlepel 

 Klinkers en medeklinkers. kunnen benoemen. 
 

 
 Woorden met ng.  

 Woorden met nk. 

 Woorden met ij of ei 

 Woorden met eer, oor, eur.  

 

Rekenen blok 3 
 Sprongen van 10 maken op de getallenlijn 

 Optellen en aftrekken tot 20. 

 Tafel van 5, herhaling 2 en 10 

 Spiegelen, digitale klok, maanden van het jaar, plattegronden, 

blokkenbouwsels 

 Rekenen met geld 

 
 
 
 

Wist u dat?  

- Wij begonnen zijn met het 
creatieve project, foto’s 
komen op kletsklas. Na 4 
weken sluiten wij dit 
project af met een 
tentoonstelling. 
Informatie hierover volgt. 

- Woensdag 29 november 
inloopmiddag portfolio is, 
u kunt dan samen met uw 
kind in de klas na 
schooltijd naar het 
portfolio komen kijken 
tussen 14.00-16.00u. 

- Alle kinderen heel goed 
vooruitgegaan zijn met 
lezen. Blijf hier thuis 
vooral mee oefenen, dan 
blijven we vooruit gaan.  

 

 

Natuur, wetenschap en Techniek 

Wij zijn begonnen met ons nieuwe 

thema ”de ruimtereis”. We gaan het 

hebben over de planeten, raketten, 

astronaut en leven op Mars.  

 

 

Afgelopen maand hebben wij het gehad 

over “met het einddoel voor ogen”. We 

hadden een gezamenlijk klassendoel, 20 

leerlingen moesten de weektaak af hebben 

aan het eind van de week en dit doel werd 

glansrijk behaald.  

Verder hebben wij een prachtige boom 

gemaakt met onze klassenmissie.  

Deze maand gaan we het hebben over 

gewoonte 3 belangrijke zaken eerst. Dit 

betekent dat je eerst je werk af moet 

maken en je moet leren je te concentreren 

en je niet laten afleiden door dingen om je 

heen.   

 

Onze jarigen van november 

Emma  Gwen 


