
WEEK VAN 10 FEBRUARI 2020. 
 

      
 
WISKUNDE 
 
Het dubbel: het dubbel van 3 is 6 

Het dubbel van 5 is 10 
 
 
Optellen tot 20: 15 + 3 = 5 + 14 =  16 – 3 =  

13 + 2 = 6 + 11 = 20 – 5 =  
 
 
Splitsen tot 10 verder automatiseren. 
Optellen en aftrekken tot 10 verder automatiseren. 
 
TAAL 
 

Woorden die eindigen op –ch en –cht  hardop kunnen lezen. 
 

lach tocht 
toch dacht 
ach licht 

 
Eénlettergrepige woorden eindigend op -ks, -lk, -st en -ts hardop kunnen lezen. 

 
boks wolk vest toets 
reeks melk juist fiets 
heks valk mist muts 

 
Woorden eindigend op ‘ -d en -b’ 

 
bed heb  
red web 
rood bob 
nood eb  

 
Woorden eindigend op ‘-ng en -nk’   

 
bank ring 
vink gang 
denk wang 



 
VARIA 
 
Maandag 10 februari:  oudercontact vanaf 16u15 
 
Dikketruiendag is een jaarlijkse, symbolische actie.  Het thema van Dikketruiendag 
2020 is ‘meer biodiversiteit helpt het klimaat'.  Als er te veel planten en dieren 
uitsterven, dan spreken we van een (groot) verlies aan biodiversiteit.  Daardoor raakt 
het klimaat helemaal uit balans.  Om dat te vermijden brengen we leven in en rond 
de speelplaats en onze school.  
 
Als lid van de Meulebeekse klimaatbende willen we die dikketruiendag niet zomaar 
laten voorbij gaan. Op dinsdag 11 februari ‘20 een dikke trui aantrekken zorgt er 
inderdaad voor dat we de verwarming een graadje lager kunnen zetten waardoor 
de CO2-uitstoot vermindert. Maar er is meer nodig!!!  
Op onze school en de kleuterschool is er op dinsdagvoormiddag 11 februari geen 
elektriciteit. Dit betekent : geen verwarming, geen digitaal bord, geen internet, geen 
verlichting ... Denk je eraan op die dag warme kledij aan te trekken?  
 
Woensdag 12 februari:  Enkele kinderen uit de derde kleuterklas komen op 
bezoek in het eerste leerjaar. 
 
 
 
 
 
 

HUISWERK VAN DEZE WEEK                   
 
✔ Maandag: Woordpakket  
✔ Woensdag: Huiswerk taal 

 
✔ Vergeet niet elke dag wat te lezen in je bibliotheekboek! 

 
✔ Er staan nieuwe Bingel-taakjes voor jou klaar! 

 
 

Groeten van de juf en tot volgende week!! 
 


