
 

14 maart 2019 

Week 8 
 

 

 

Inhoudelijk 

 

Rekenen groep 5 
We zijn bezig met blok 8 van rekenen.  
In groep 5 leren we:  

 Plussommen en minsommen t/m 1000 met behulp van het rijgen 
en het splitsen. 

 Schattend rekenen met sommen zoals 5 x €0.58 
 Deelsommen 
 Deelsommen met rest 
 Plattegronden 

 Wegen in kg en g 

 
Spelling 
Voor spelling zijn we bezig met blok 6 

- Klankwoorden met – ig-  (nodig-schattig) 
- Weetwoorden je hoort een –s- maar schrijft een –c-  (centrum – cirkel) 
- Klankwoorden met –lijk- achteraan. Je hoort – luk- maar schrijft – lijk- (natuurlijk – feestelijk) 
- Weetwoorden je hoort een –k- maar schrijft een –c-  (cactus - cola) 

 
 
Wereldoriëntatie 
We zijn begonnen met een nieuw blok geschiedenis lessen. Na de tijd van de Grieken en de Romeinen hebben we 
het nu over de tijd van monniken en ridders (de tijd tussen het jaar 500-1000). We gaan het hebben over ridders, 
vikingen, Karel de grote, de bokedrukkunst vikingen en nog meer uit die tijd. 
 
 
Computerprogramma’s voor thuis 
Kinderen kunnen ook thuis oefenen met www.rekentuin.nl , www.spellingoefenen.nl, 
www.tafeldiploma.nl en www.redactiesommen.nl  
Hiervoor hebben ze allemaal een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze hangen in de klas en de kinderen kunnen ze 
op een briefje schrijven om ook thuis te oefenen.   
 
 

Thema’s 

 

Blaasbende: 
De kinderen zijn bezig met de lessen van de Blaasbende. Voor de vakantie zijn de eerste lessen geweest. De kinderen 
hebben allemaal een eigen instrument gekregen die ze mogen lenen. Deze instrumenten mogen ook meer naar huis, 
zodat ze thuis kunnen oefenen met spelen. Het is belangrijk dat alle kinderen hun instrumenten bij zich hebben 
tijdens de les, anders kunnen ze niet oefenen. 
Tijdens de muzieklessen zullen de kinderen gaan oefenen om verschillende liedjes te spelen. Na deze lessenreeks 
mogen ze gaan optreden met Sub Umbra. Dit zal op dinsdagavond 16 april plaats vinden, meer informatie over de 
avond volgt nog. 

http://www.rekentuin.nl/
http://www.spellingoefenen.nl/
http://www.tafeldiploma.nl/
http://www.redactiesommen.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzgfDLx4DTAhVEmBoKHTqDA3UQjRwIBw&url=http://www.ies-a.com/derde_leerjaar/metendrekenen.html&psig=AFQjCNHVAUPpE8czt3KawGPkPXJVpcOtkg&ust=1491043376626478


 
Lentekriebels 

Komende week (18 t/m 22 maart) starten we met het thema lentekriebels. De lessen zullen gegeven worden via de 

methode van Kriebels in je buik.  

Dit zijn digitale lessen over relationele en seksuele vorming in het basisonderwijs. We gaan het onder andere hebben 

over vriendschappen en hoe je die moet onderhouden. Wie je zelf bent en wie belangrijk is voor jou. We gaan 

discussiëren over stellingen zoals: ‘’alleen meisjes spelen met poppen’’ en ‘’alleen jongens kunnen voetballen’’. 

 
 
Verjaardagen 
In maart zijn Jochem en Yara van den Boomen jarig! 
  
 
 
 

 

Agenda  

- Vrijdag 15 maart staking, school gesloten  

- Dinsdag 19 maart studiedag 
 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
Erik, Wendy en Joyce 
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