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Alles in 1  

Project dieren  
Met het project Dieren maken we kennis met de dierenwereld, vijf weken lang. Films en foto’s laten ons de 
meest fantastische dieren zien. Dat die bestaan! Het wordt een leuke ontdekkingsreis, want wie houdt er nou 
niet van dieren. Lees hier wat we allemaal gaan doen.  
 
Week 1: Dieren algemeen 

  
We starten met een film over dinosaurussen, dieren uit de oertijd. We lezen over fossielen en voor wie tijd over heeft is er een 
tekst over apen en mensapen. Op het programma staan verder h het verhaal over Noach en de duif. We leren het Apenlied, voor 
de musical aan het eind van dit project.  
 
Week 2: Ongewervelden  

 
Dat er enorm veel dieren zijn zonder geraamte ontdekken we deze week. Eerst zien we en film over kevers. Daarna lezen we 
over sponzen, wormen en weekdieren, zoals inktvissen en slakken. Vlinders zijn geliefd om hun kleuren en vrolijk gefladder. En 
we leren meer over spinnen!  
 
Week 3: Vogels 

  
We genieten van een film over vogels. Wel eens gehoord van arendsogen of biddende torenvalken? Sommige vogels kunnen 
uitstekend in het donker zien.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.obsdevlonder.nl/
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Week 4: Vissen, Amfibieën en reptielen 

  
Voor krokodillen, padden en slangen zijn veel mensen bang. We leren ze beter kennen in een film. Wat zijn amfibieën en 
reptielen, waar leggen ze hun eieren en waar leven ze?  
Eerst zien we een spannende film over de haai. Hoe vissen aan zuurstof komen en nog veel meer over deze bijzondere dieren 
lezen we in ons projectboek. Daarin staat ook veel mooie foto’s en een boeiende tekst over haaientanden.  
 
Week 5: Zoogdieren 

  
De film gaat over onze huiskat en over grote wilde katten in Afrika. We leren wat zoogdieren zijn en we ontdekken van alles over 
walvissen en andere zeezoogdieren.  
 

Spelling en taal 

 Fopklanken: vooral, speuren, wanneer 

 Beginstukken: gevaar, bekijken, verschil 

 Klankgroepen: klauwen, ogen, schubben 

 Eindstukken: lelijk, gevaarlijk, vochtig 
 
Engels 
We leren hier woorden en korte zinnetjes die te maken hebben met het project “Dieren”. 
Woorden zoals: fish, bird, snake, parrot, to fly 
Zinnen zoals: How many parrots do you have? Where is the crocodile? No, they are not creepy.  
De kinderen krijgen deze Engelse woorden mee naar huis om te leren. 
 
Handig om Engels te oefenen of nog meer informatie te vinden over het project.  
http://intranet.alles-in-1.org/leerling/3 
 

 
Alles apart 
Grammatica (woorden en zinnen) 

http://www.obsdevlonder.nl/
http://intranet.alles-in-1.org/leerling/3
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voor in de zin staat als we een vraagzin maken. De kinderen leren nu ook dat we dit woord ‘de persoonsvorm’ 
noemen. 
 
Spelling 

 Beginstukken; be-, ge- en ver- (vb: bezitten, gebroken, genoeg) 

 Weetwoorden; ij (vb: krijsen, wedstrijd, ontbijt) We gebruiken hierbij ’de ij-plaat’. 

 Klankgroepen; kippen en hanen (vb: stappen, mannen, sla, tafel) 

 Laatste letter: d, t, p, b (vb: voorbeeld, krab) Wil je weten wat de laatste letter is? Maak het woord langer, 
dan gaat het nooit mis. 

 Verkleinwoorden; -je, -tje, -pje, -etje (vb: muisje, vogeltje, bloempje, lammetje) 
 
Hieronder nog de regels voor de klankgroepen: 
Kippen: Weet je hoe kippen klinkt? [ki] [pen]. [ki] klinkt kort, zorg dat er verdubbeld wordt.  kippen 
Hanen: Weet je hoe hanen klinkt? [haa] [nen]. [haa] klinkt lang, stuur een klinker naar de gang.  hanen 
Boeren: Weet je hoe boeren klinkt? [boe] [ren]. [oe] dat zijn er twee, doe er lekker niks mee.  boeren 
 
Oefenen kan thuis ook via http://wrts.nl/vlonder5tm8 

 
Werkwoorden 
We gaan verder oefenen met werkwoorden met een verbogen klank; werkwoorden waarbij in de verleden tijd een 
klank verbuigt (sterke werkwoorden), zoals lopen  liepen. De kinderen leren de term ‘persoonsvorm’. De vorm van 
het werkwoord verandert, als het onderwerp verandert. De kinderen leren om de persoonsvorm in een zin te vinden 
door een vraagzin te maken of door de tijd van de zin te veranderen. (Het kind pakt nu de bal/het kind pakte toen de 
bal) 

 
 
Rekenen 
Getallen en bewerkingen 

 Tellen en terugtellen tot en met 1000 (sprongen van 2, 10 en 100)  

 Getallen tot en met 1000 op de getallenlijn, buurgetallen 

 Grote getallen tot 1000 structureren (Wat is het grootste getal, 282 of 228) 

 Opvolgorde zetten van grote getallen tot 1000 

 Automatiseren van de tafels toto en met 10 

 Herhalen van het delen (56:8=, 32:8=) 

 Introductie van het delen met rest 

 Handig rekenen t/m 1000 (300-5=/300-15/440-85=/404-17/105-28=-505-28=) 

 Herhalen van tientallentafels (4x5= / 4x50=) 

 Introductie van vermenigvuldigingen als 5x34=/9x52 
 
Denkt u aan het blijven oefenen en herhalen van de tafels?  
Ook als het tafeldiploma al binnen is? 
Oefenen kan thuis ook via https://app.rekentuin.nl/users/login 
 
Meten en meetkunde 

 Klokkijken: Herhaling van digitale tijden; kinderen kunnen bij elke klok 2 digitale tijden opschrijven (10.30 
uur / 22.30 uur) 

 Meten: herhalen van meter, centimeter en kilometer 

 Meten: lengte in meters en centimeters; notatie met een komma (2,3 m / 2 meter en 30 centimeter) 

http://www.obsdevlonder.nl/
http://wrts.nl/vlonder5tm8
https://app.rekentuin.nl/users/login
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 Inhoud: introductie van milliliter 

 Tijd: kalender lezen 

 Meten: introductie oppervlakte en omtrek 

 Staafgrafieken invullen en lezen 
 

Oproepje 
Agenda 
5 december vieren we ’s ochtends sinterklaas met surprises. De kinderen zijn ’s middags vrij. 
Woe 12 december vanaf 19.00 is er een kerstknutselavond voor ouders. 
Woe 19 december hebben we de kerstviering op de school. Na het kerstdiner is iedereen welkom op de kerstmarkt 
waar weer van alles te koop is. Het geld komt weer ten goede voor aanschaf van materialen voor het schoolplein 
 
Nodig 
 
Heeft u zelf een leuke aanvulling of kent u iemand die betrokken is bij het onderwerp Dieren en die iets voor de 
kinderen kan betekenen dan horen we dat graag. 
 
De Flyer van deze periode is ook terug te vinden op onze website. 
 

http://www.obsdevlonder.nl/
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