Jaargang 3, nieuwsbrief 4

Agenda

Jarigen

Datum
27-01
28-01
31-01
31-01
06-02
11-02
11-02
04-03
08-03

week 5

Activiteit
Kerkdienst Kerk & School
Meten & Wegen GGD
Bezoek Corien Oranje (schrijfster)
Toets BLINK
Studiedag = leerlingen vrij
Groep 5 toets topo D / groep 6 toets topo C
Rapport mee
Woordendictee thema 5
Zinnendictee thema 5

Naam
Stijn
Thijs Boerman
Rafael
Fleur
Iris

Datum
04-03
04-03
06-03
12-03
18-03

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag en alvast een heel fijne dag gewenst!

Doelen

Rekenen groep 5: 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.
Rekenen groep 6: In blok 6 gaan we rekenen met de rekenmachine, getallen afronden op
tien- en honderdtallen en geldsommen maken ( hoeveel kost het? Hoeveel kan ik kopen
voor €…). Verder blijven de tafels en de deelsommen een punt van aandacht. We breiden
uit met bijv. 1800: 6 1800:60 1800: 600
Spelling groep 5: We leren verkleinwoorden zoals: beestje, paaltje, ringetje. We gaan
oefenen met weetwoorden waarin de au/ou voorkomen. En weetwoorden met ~cht.
Spelling groep 6: We leren samengestelde woorden schrijven zoals bijv. hijskraan. We
oefenen lastige “z” woorden . bijv. rugzak. Ook komen de ij/ei, de au/ou en de Franse
leenwoorden ( bijv. garage) aanbod.

Blink

Blink: Het nieuwe thema is “Dit wil ik zeggen ”. Op welke manier communiceren de
mensen met elkaar? Hoe ging dit vroeger en hoe gaat dat in verschillende werelddelen?
De lessen zijn inmiddels afgerond en nu gaan de leerlingen aan de slag met hun
onderzoeksvraag en de bijbehorende deelvragen. De antwoorden hierop worden
verwerkt in een lapbook.

De scho

Diversen

Spreekbeurt  De spreekbeurten zijn ingedeeld. Het informatieblad is mee naar huis
gegaan. Hierop staat ook de datum waarop uw zoon/dochter zijn of haar spreekbeurt
heeft. Anders hangt er in de klas een lijst waarop u de datum ook kunt vinden.

