
 

13-03-2020 

Week 27 
 

 

 

Inhoudelijk 

 

Rekenen  
We zijn bezig met blok 8.  

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  

 
Computerprogramma’s voor thuis  
Kinderen kunnen ook thuis oefenen met www.rekentuin.nl , www.spellingoefenen.nl en   
www.tafeldiploma.nl.  
Hiervoor hebben de leerlingen allemaal een gebruikersnaam en een wachtwoord. Deze hangen in de klas en de 
kinderen kunnen ze op een briefje schrijven om ook thuis te oefenen. 

 
 

Organisatorisch 

 

 

Blaasbende  

Zoals in de vorige nieuwsbrief te lezen was, is de muziekdocent van de blaasbende ziek.  

Tot op heden heeft de muziekschool nog geen ander alternatief kunnen vinden.  

Zodra we meer weten, houden we u op de hoogte.  

 

 

Thema 

 

 
De week van de lentekriebels 2020 
Dit jaar staat de week van de lentekriebels van 16 t/m 20 maart 2020 in 
het thema van: ‘Seksuele vorming geven is een feestje!’ De Week van de 
Lentekriebels bestaat 15 jaar en daarom is het feest! In die 15 jaar Week 
van de Lentekriebels is gebleken dat leerkrachten en leerlingen het de 
leukste week van het jaar vinden. Het geven van relationele en seksuele 
vorming is dus voor velen een feestje! Meer informatie kunt u vinden op de site van lentekriebels.  
 

http://www.rekentuin.nl/
http://www.spellingoefenen.nl/
http://www.tafeldiploma.nl/


 
https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-de-lentekriebels/thema-2019-ik-wil- het-
graag-weten 
In het lespakket onderscheiden we vier katernen (groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8) In elk leskatern 
wordt op een leeftijdsadequaat manier invulling gegeven aan vier hoofdthema's: 

 Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld  

 Voortplanting en gezinsvorming 

 Sociale en emotionele ontwikkeling 

 Seksuele weerbaarheid 
Meer informatie over de Week van de Lentekriebels vindt u op www.weekvandelentekriebels.nl Voor vragen over de 
Week van de Lentekriebels kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind. 

 

 

Agenda  

 
Maandag 16 maart tot en met vrijdag 20 maart:  week van de lentekriebels  
 
 
 

Verjaardagen  
 
 
Maart   
Groep 5A: Liam, Karsten 
Groep 5B: Zenap 
 
 
Van harte gefeliciteerd!  
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
Joyce, Judith en Claudia 


