FOTO :

Klas

: 3L A en 5L

Datum

: 14/11:2016

Bestemming : Rusthuis Merchtem
Begeleiders : Juf Nathalie en juf Vanessa.
Vertrek

: 13:00 met lijnbus

Terug :15:45 met auto’s

W.O.-domein :
Leerplandoel(en)

:

… Doelen
WO - Wereldoriëntatie
RU - Mens en ruimte
Rum - Mobiliteit
9.18 - Kinderen ontwikkelen zich tot vaardige en voorzichtige voetgangers.
3 - Dat houdt in dat ze de principes van preventief voetgangersgedrag in concrete verkeersituaties kunnen
toepassen.
9.21 - Kinderen kunnen een eenvoudige route uitstippelen met het openbaar vervoer.
2 - Dat houdt in dat ze de mededelingen op dienstregelings- en andere borden in functie van hun reisweg
correct kunnen interpreteren
3 - Dat houdt in dat ze een dienstregeling, bv. een spoorboekje, kunnen gebruiken

Doelen
WO - Wereldoriëntatie
TE - Mens en techniek
Tei - Instrumenten
6.4 - Kinderen zien in dat veel voorwerpen in hun omgeving een aanvulling of verbetering zijn van
menselijke functies en maken er functioneel gebruik van.
1 - Dat houdt in dat ze ervaren en uiten dat zien, horen, dragen, optillen, meten ... kan worden verbeterd
of aangevuld door middel van een instrument.
3 - Dat houdt in dat ze vaststellen en uiten waarvoor bepaalde instrumenten worden gebruikt.
TI - Mens en tijd
Tie - Evolutie

8.12 - Kinderen zien in dat mensen, dieren, planten, objecten, opvattingen, structuren ... evolueren in de
tijd.
3 - Dat houdt in dat ze met voorbeelden kunnen aantonen hoe dagelijkse gebruiksvoorwerpen, kleding,
gebouwen, in de tijd evolueren

Adres

: Woonzorgcentrum Ter stelten, Gasthuisstraat 17, 1785 Merchtem.

Contactpersoon

:

Telefoon

: 052/ 38 18 00

E-mail

:

Website

: ocmw@ocmw-merchtem.be

Openingsuren :
Afstand tot de school : 5 km
Vervoer

: Heenreis met lijnbus, terugreis met auto’s.

Extra informatie

: Projectweek: Week van de smaak. Thema: smaken van vroeger.

13: 30: Rondleiding in de keuken van het rusthuis, kennismaken met keukengerei van
vroeger.
Vanaf 14 u. mogen de lln naar de kamers van de bewoners voor een interview, foto’s
bekijken over feestjes, koken, smaken van vroeger.
Bewoners en leerlingen eten samen koekjes die leerlingen meenemen.

