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Inhoud 

 

 
Rekenen  
We zijn bezig met blok 6.  
 
De doelen die voor blok 6 centraal staan:  

• Rekenen t/m 1000  
• Vermenigvuldigingen als 4 x 16, uitrekenen m.b.v. splitsen :4 x 10, 4 x 6  
• Deelsommen met en zonder rest  
• Inhoudsmatenmaten: l, dl, cl, ml,    
• Het gebruik van een verhoudingstabel   

 
Taal  
We zijn bezig met het thema ‘dierentuin’. De leerlingen leren hoe ze informatieborden voor de dieren in de 
dierentuin kunnen maken. Daarnaast leren ze ook het omschrijven van een dier uit de dierentuin. 
Zo zit het: 

- Je gebruikt woorden die beschrijven hoe het dier eruitziet. Bijvoorbeeld: kop, staart, huid of vacht. 
- Je gebruikt woorden die beschrijven hoe het dier beweegt. Bijvoorbeeld: vliegen of zwemmen. 
- Je gebruikt woorden die beschrijven waar het dier leeft. Bijvoorbeeld: zand, water of bomen.  

 

Burgerschap  

 

 

Hoe gaat het online op Teams? 

We willen graag op een fijne manier met elkaar omgaan, ook op Teams. We hebben gezien dat veel 

kinderen Teams gebruiken om van en met elkaar te leren. Het is goed om te zien dat veel kinderen Teams 

op een goede manier gebruiken. 

Toch vinden sommige kinderen het lastig om te beseffen wat de impact van hun gedrag online is. Daarom 

is het belangrijk dat u als ouder een oogje in het zeil houdt en uw kind hierin kan sturen. Zodat kinderen op 

een fijne manier met elkaar omgaan op Teams. 

 

Een aantal afspraken voor het gebruik van Teams: 

• Als je wil bellen, vraag je dat eerst in een persoonlijke chat, anders bel je NIET.  

• Als iemand vraagt of je ergens mee wilt stoppen, dan doe je dat meteen!  

• Je stuurt alleen aardige dingen in een chat, geen vervelende of nare dingen.  

• In de klassenchat (groep 5a) worden alleen vragen over het thuiswerk gesteld of de kinderen 
mogen iets vertellen wat ze normaal gesproken ook tegen de hele klas vertellen.   

• Er worden geen foto's of andere plaatjes gestuurd. 



 

 

 

Organisatie  

 

 
 

Planning Teams 
Volgende week werken we allemaal nog thuis. Deze week ziet er bijna hetzelfde uit als deze week. Het is 
belangrijk voor de kinderen om elke ochtend de planning van de dag te bekijken. In de agenda en de 
dagplanning zie je staan wanneer de klassikale momenten zijn, maar ook wanneer je in een klein groepje 
aan het werk gaat. 
 
 

Aankondiging rapporten en oudergesprekken.  
Het duurt nog even maar op woensdag 10 februari krijgen de leerlingen het eerste rapport mee naar 
huis. Bij het rapport zit ook de uitnodiging voor het oudergesprek.   
In de onderbouw worden de oudergesprekken met de ouder en de leerkracht gehouden. Zit uw kind 
in groep 5 mag uw kind ook aansluiten en meepraten over zijn of haar eigen ontwikkeling. Dit is niet 
verplicht. Vanaf groep 6 is het de bedoeling dat het kind-ouder- leerkracht gesprekken zijn.   
 
De oudergesprekken staan gepland op donderdag 25 februari en maandag 1 maart.   
Deze zullen digitaal plaatsvinden. Hiervoor wordt u door de leerkracht van uw kind, met een 
link uitgenodigd. Dit gebeurt middels een uitnodiging vanuit uw eigen mailadres.  
Wilt u ervoor zorgen dat u tijdig klaar zit en online bent? De camera van uw device graag aan zodat we 
elkaar ook aan kunnen kijken en de microfoon even gedempt. De leerkracht zal via Teams contact 
opnemen op het tijdstip van uw gesprek. We danken u hartelijk voor de medewerking.  
 

 
 
 

Belangrijke data   
 
 

 
 
Agenda 

• maandag 18 januari: verwachtte datum heropening scholen  
 
 
Verjaardagen  
 
Januari 
Groep 5A: Abdulhadi 
Groep 5B: Mohamad, Lama, Ali 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Leerkrachten groepen 5  
Desi Egelmeers, Joyce Stapelbroek en Claudia Peeters 
  


