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Zoek het maar uit! 
In kleine groepjes probeerden we te achterhalen welke indeling van de driehoeken 
we zouden kunnen maken door naar de zijden van driehoeken te kijken. Dat bleek een 
hele klus. Samen overleggen, proberen, meten, … Uiteindelijk kwamen we tot de inde-
ling in drie groepen: driehoeken met 3 gelijke zijden, driehoeken met twee gelijke 
zijden, driehoeken met drie ongelijke zijden. Deze driehoeken kregen respectieve-
lijk deze namen: gelijkzijdige driehoeken, gelijkbenige driehoeken en ongelijkzijdige 
driehoeken.  

 
 

 
 
 
 



Typen 
De typlessen zijn achter de rug. In een laatste les konden de kinderen hun diploma 
behalen. Wie dat nog niet behaalde, oefent nog wat verder. De anderen blijven ook 
verder oefenen. Het typ10-account loopt verder tot eind december, zodat er ook in 
klas 5 nog verder geoefend kan worden.  
 

Lezen 
We ‘trainen’ ons technisch en begrijpend lezen verder.   
Op woensdag lezen we in groepjes bij Ingeborg of bij   
Sophie.  In de eigen werktijd werken we in duo’s aan    
leesoefeningen en aan individuele opdrachten. 
In ‘Leeswerk’ oefenen de kinderen vooral het analyse-
ren in kenmerken en samenstellende delen en het     
verklaren in.  
In het deel dat straks volgt, ‘de woordendief’, gaat het 
vooral over woorden betekenis geven in een context. 
 

 
 
Blokkenbouwsels 
We oefenden het ruimtelijk        
inzicht bij blokkenbouwsels verder 
in. We moesten daarbij grondplan-
nen van bouwwerken invullen en de 
verschillende aanzichten van een 
gebouw kunnen weergeven. 
 
 
 

Rekengroepen 
De rekengroepen gaan stevig vooruit. We werken daarin eerst de natuurlijke getallen 
tot 100 000 af. Daarna volgen de kommagetallen.  In de rekengroepen werken we bij 
Wim, Rebecca en Johan.  
Het inoefenen van de kommagetallen, evenals het cijferen, gebeurt ook in de andere 
werktijden in de klas, wanneer we op donderdag in groepjes werken bij Wim en Jo-
han.  
 

Jarig! 
 

 
Otto werd een tiener!  
Proficiat!  
Hij trakteerde ons op lekkere donuts. 
Dank je wel! 
 
 
 
 
 
 



Werkwinkels 
Er kwam heel wat aan bod in de werkwinkels en in de werkwinkel XL!  
Wat een bedrijvigheid! 
Heel wat kinderen gaven weer zelf een werkwinkel. Dat is toch wel knap!  
Ook een dankjewel aan de ouders die zelf een workshop gaven  bij de werkwinkel XL! 

 
 



 



 



Goed om te weten: 
 
 
• Na de paasvakantie zijn er twee klasweken. 
 
• dinsdag 18 april 2023: zwemmen! Graag zwemzak + fietshelm mee! 
 
• groeifeest voor klas 1 op 29 april 2023! 
 
• maandag 1 mei 2023: vrijaf! 
 
• donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023: vrijaf! 
 
• maandag 29 mei 2023: vrijaf! 
 
 
 


