Nieuws uit groep 6
Jaargang 3 nieuwsbrief 6

Kalender

Jarigen

april 2019

Datum
Activiteit
19-04
Goede Vrijdag
19-04 t/m Meivakantie
03-05
06-05
Leerblad Europa E mee naar huis
Week 20
Hoofdluiscontrole
13-05
Leerblad Blink mee naar huis
20-05
Toets Europa E
Week 21
Avondvierdaagse
23-05
Toets Blink
24-05
Vergaderdag llen zijn vrij
28-05
schoolfotograaf
Week 22
Volgende nieuwsbrief
Jarigen tot de volgende nieuwsbrief zijn:
Naam
Leeftijd
Esmee
10
Benthe
10
Renate
10
Emma
10
Marije
10

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

Doelen

Rekenen: Blok 9 hebben we afgerond. In blok 10 gaan we vermenigvuldigen onder
elkaar, handig rekenen ( 5x48 5x50 – 5x2 = 240), bij breuken bepalen welk deel
het is en hoeveel en welk deel is op en welk deel is over?
Taal: Thema 7 is “Boeken”. We leren de stam van een werkwoord + de uitgang.
Bijv. Zij wachtte bij de bushalte: stam= wacht uitgang= te. Ook leren we hoe je van
een werkwoord een zelfstandig naamwoord kunt maken. Bijv. lopen wordt geloop.
Verder gaan we met de persoonlijke voornaamwoorden ( ik, jij, hij , jullie etc.) aan
de slag en met het in lettergrepen verdelen van woorden poging  po-ging,
wekker wek-ker.
Spelling: We herhalen de bakker/ jager woorden en de woorden met een lastige a
bijv. banaan. Nieuw is dat we werkwoorden in tegenwoordige tijd leren vervoegen:
Ik kleur - hij kleurt - wij kleuren, ik schrijf - hij schrijft - wij schrijven
Engels: We leren lichaamsdelen te benoemen. Ook leren we om in het Engels om
hulp te vragen.

Blink: Het nieuwe thema is “De groene fabriek”. Wanneer noem je een fabriek
groen? Wat komt er allemaal bij kijken wanneer je een groene fabriek op wilt
zetten? Dit gaan de kinderen, nadat er een aantal lessen zijn gegeven,
onderzoeken.
Topomaster: Europa E is aan de beurt.

Van de
klassenouders
Diversen
Huiswerk
Spreekbeurten

Onze klassenouder is Desiree van ’t Veen. Zij kan u benaderen voor hulp bijv. bij
het schoonmaken.

Indien u als ouder de directie (=Jan Limbeck) wilt mailen, kunt u het volgende
emailadres gebruiken: directie@kindcentrumdeschaapskooi.nl
Op maandag-, woensdag- en donderdagochtend is Petra Brem als
onderwijsassistent een aantal uren in onze groep aanwezig.
De woordenlijst (BLOON) van spelling thema 7 wordt na de vakantie meegegeven.
De dicteedata worden hierop vermeld. Voor veel leerlingen is het echt belangrijk
dat ze, naast de oefeningen op school, óók thuis gaan oefenen. Dit geldt ook voor
het blad met de woordenschat van thema 7, het leerblad van Blink en de Topo. Het
zou fijn zijn wanneer u samen met uw kind hiermee aan de slag gaat.
Alle spreekbeurten zijn afgerond. Wat hebben we veel van elkaar geleerd en wat
hebben we genoten van al het moois dat we gezien en gehoord hebben!

Wij wensen u allen fijne Pasen toe en een goede vakantie!

Tot slot!

Christelijk Kindcentrum
“De Schaapskooi”

Bereikbaarheid
Is er iets? Kom gerust!
We vinden het prettig wanneer
u belt, komt 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.

Gerrie van der Horst
Ma., di.
gvanderhorst@kindcentrum
deschaapskooi.nl
Wo: om en om
Carolien Boonstra
Do. en vr.
cboonstra@kindcentrum
deschaapskooi.nl
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