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NIEUWSBRIEF

1ste leerjaar 
Beste ouders ,

WISKUNDE
– de getallen 4,5 6 en 0: getallen benoemen, tellen, hoeveelheden samenstellen, 

de cijfers schrijven
– hoeveelheden tot 5  onmiddellijk herkennen (getalbeelden)
– ruimtelijke oriëntatie: herhalingsles 

verst, eerste, tweede, middelste, (voor)laatste, … 
– de rangorde tot 6: 

getallenassen aanvullen, de begrippen voor, na en tussen 
– rekenhandelingen tot 6: uitvoeren van rekenverhaaltjes

Ik ga naar de boomgaard.  Er liggen 2 appels in mijn mand.  Ik leg er nog 3 bij. 
Hoeveel heb ik er?  Komen er bij? Gaan er weg?  Hoeveel? 
We voeren deze handelingen uit met blokjes.  Bijdoen, wegdoen. 

– De symbolen = en ≠ aanbrengen:   groepen vergelijken  
= gelijk, evenveel 
≠ verschillend, niet gelijk 

TAAL 
– aanleren van het woord: en
– aanleren van de letter: e
– hakken en plakken van woorden
– woorden zoeken op een kijkplaat met de letters: e
– nieuwe woorden vormen in het klikklakboekje
– woorden leggen met de woorddoos 
– letters flitsen 
– wisselrijtjes lezen: is, mis, vis – maar, saar, vaar  -... 
– visueel herkennen van het woord: en
– visueel herkennen van de letter: e
– auditieve letterherkenning 
– lezen in het leesboek
– begrijpend lezen van woorden en eenvoudige zinnen
– bij het horen van de letter, de juiste letter aanduiden
– leestest
– zelfstandig werken met het letterzetterboekje (werkje bij tijd over) 

 

SCHRIFT
– het schrijven van de letter v en s



AGENDA
maandag 2 oktober : vrije dag (GEEN SCHOOL)
dinsdag 3 oktober: dag op wieltjes

De kinderen mogen tijdens die dag gedurende de  
speeltijden op hun step, rolschaatsen of skateboard 
rijden.  Fietsen worden NIET toegelaten op de 
speelplaats! 

Naar de schakel:
We gaan naar de voorstelling: Eet je stekels op!

woensdag 4 oktober: werelddierendag
De kinderen mogen die dag verkleed als dier naar de 
klas komen.  Ze mogen ook hun dierenknuffels 
meebrengen.
We zorgen voor een beestige voormiddag

donderdag 5 oktober: dag van de leerkracht
Op deze dag wisselen we een uurtje met één van onze 
collega's. Dus de kinderen van het eerste leerjaar 
krijgen een voor een uurtje een andere juf/meester in
de klas.

Saved by the bel 
Deze dag staat voor goed onderwijs voor iedereen.  
We zouden graag een bellenconcert geven dus al wie 
thuis een bel heeft, breng ze maar genaamtekend 
mee!

ALLERLEI
In de krant van West-Vlaanderen ( Het wekelijks nieuws) staan er punten die je kan 
sparen.  Als je die spaart, kan je een formulier op school krijgen om de punten op te 
kleven.  De volle spaarkaarten kunnen meegegeven worden naar school.  De school 
verstuurt ze dan allemaal samen.  

We werken samen met stippestappe aan onze werkhouding in de klas.  Nu zijn we volop
bezig met het stilzitten.  Dit doen we met medailles... 
Wanneer je kind het heel goed doet krijgt het een gouden medaille (gele) mee naar 
huis.  Een zilveren medaille verdienen ze wanneer het bijna altijd goed lukt.  Een 
bronzen medaille krijgen ze wanneer het soms al eens lukt... 
 
De kinderen kregen een groot blad mee en een strook met woorden.  Het is de 
bedoeling dat ze de stroken op het grote blad kleven en kleuren welke woorden we 
geleerd hebben.  Dit blad mag thuis blijven. 

We hopen jullie hiermee voldoende te informeren.  
groeten 
juf Ann-Sophie en juf Sarah


