Jaargang 3, nieuwsbrief 5

Agenda

Jarigen

Datum
Maandag 11:00 uur
Donderdag 13:15 uur
6 februari
11 februari
18-22 februari
26 februari en
6 maart
25 & 28 februari
Week 10

28 januari 2019
Bijzonderheden
Gym
Denkt u alstublieft aan goed passende gymschoenen?
Studiedag (leerlingen vrij)
Rapport mee
Voorjaarsvakantie
Woorden- en zinnendictee
10 minutengesprekken
Nieuwe groepsnieuwsbrief

Jarigen tot de volgende nieuwsbrief zijn:
Datum:
Naam
Leeftijd
10 februari
Mathijs
8
22 februari
Levi
9
1 maart
Glenn
9
Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag, alvast een heel fijne dag gewenst!

Doelen

Blink: Het nieuwe thema is
“Honderden huizen”. In dit
thema kijken de kinderen mee
met een architect en zien ze
nog veel meer andere
voorbeelden van prachtige
huizen; We ontdekken welke
beroepen er nodig zijn om een
huis te bouwen; We nemen
een digitaal kijkje in de
bakstenenfabriek; We maken
een schets en maquette van
ons eigen droomhuis.
Sociaal emotionele vorming:
Jezelf leren kennen en lichaamstaal zijn onderwerpen die de komende periode centraal
zullen staan.
Groep 4:
Spelling: Wij zijn gestart met thema 5 ‘Dierenmanieren’.
We leren woorden met -eeuw/-ieuw/-uw, woorden met ei/ij en woorden met au/ou.
Voorbeelden zijn: sneeuw, dweil en stout.
Taal:
Woordenschat: We leren de betekenis van nieuwe themawoorden. Zoals: de pup,
oppassen, de kieuwen. De kanarie, strelen, oppassen en het dwergkonijn.
Taal verkennen:
 We leren een vraagzin te maken. Voorbeeld: ‘Eet de beer een appel?.
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We leren een vertel zin te maken. Voorbeeld: “De beer eet een appel.”
We leren een lange zin in te korten.
We leren een zin langer te maken met het waar-deel.
o Voorbeeld: “Op de grond ligt een muts”. Op de grond is de ‘waar-deel’.
We leren wat beleefd en onbeleefd taalgebruik is.

Rekenen:
Getallen plaatsen op een bijna lege getallenlijn en aangeven tussen welke getallen het
ligt. Erbij- en erafsommen noteren en uitrekenen bij combinaties van sprongen van 10 en
(grote) huppen vanaf een willekeurig getal op de getallenlijn. In concrete situaties
delingen maken.
Om dit onder de knie te krijgen is het van belang dat de leerlingen de tafels goed kennen!
Zeker die van 2, 4, 5 en 10!
Groep 5:
Spelling: Wij zijn gestart met thema 5 ‘In de ruimte’.
We oefenen de woorden met au/ou, woorden met –cht en verkleinwoorden met –je, tje, -etje.
Voorbeelden zijn: nachtegaal, lichtblauwe en ringetje.
Taal:
Woordenschat: We leren de betekenis van nieuwe themawoorden. Zoals: astronaut,
amper, lanceren. De morgen stond heeft goud in de mond, de professor, rasecht.
Taal verkennen:

We leren het onderwerp (In het oerwoud woont de tijger. (wie-deel))

We leren verwijswoorden (hij, ze, het)

We leren de komma (Hallo meneer, is dat uw auto?)

We leren het zelfstandig naamwoord. (mensen, dieren, dingen en dingen die je
niet kunt aanraken, bijvoorbeeld liefde)
Rekenen:
We blijven oefenen met klokkijken waarbij we de analoge tijd omzetten naar de digitale
tijd. Daarnaast moeten ze de tijdsduur tussen 2 klokken kunnen bepalen. We gaan
getallen tot en met 1000 halveren en verdubbelen. Kinderen kunnen de goede maat
invoeren zoals: m, dm en cm. En daarnaast kunnen ze oppervlakte en omtrek bepalen.
De tafels zijn bij veel verwerkingen nodig. Wilt u regelmatig alle tafels met uw kind
oefenen?


Huiswerk
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Groep 5: De kloksommen zijn nog erg moeilijk voor veel kinderen. Het gaat dan
om analoge klokken en digitale klokken met het verschil in notatie. Bijvoorbeeld
11 uur op de analoge klok is 11:00 uur in de ochtend of 23:00 uur in de avond.
Hierbij een link die misschien handig kan zijn bij het oefenen.
http://tools.predia.nl/#/Klok Oefenen kan uiteraard ook speels door tussendoor
te vragen aan uw kind hoe laat het is.
Lezen en het oefenen van de tafels vinden we het meest belangrijk, daarnaast is
het altijd goed om nog eens “de vrienden van tien” (0-10, 1-9, 2-8, 3-7, 4-6, 5-5)
te blijven herhalen als oefening voor het overschrijden van het tiental.
Op bloon.nl kunnen alle kinderen oefenen voor de dictees.
Bekijken, Lezen, Omdraaien, Opschrijven en Nakijken

Christelijk Kindcentrum
“De Schaapskooi”

Bereikbaarheid
Is er iets? Kom gerust!
We vinden het prettig wanneer
u komt, belt of mailt, om een
afspraak te maken. Hierdoor
kunnen we beter de tijd
nemen.
Op het plein en in de klas willen
we ons graag richten op de
kinderen.

Esther Beekhof
Ma., di. en vr.
ebeekhof@kindcentrum
deschaapskooi.nl

Anja Koster
Wo. en do.
akoster@kindcentrum
deschaapskooi.nl

www.kindcentrum
deschaapskooi.nl

Groep 4/5, schooljaar 2018-2019

U bent na schooltijden van harte welkom
om een keer een kijkje te nemen in de
groep. Soms vinden de kinderen het leuk
om bijvoorbeeld een knutselwerkje te
laten zien of om gewoon even te laten
zien waar zij bijvoorbeeld zitten.

