
 

29 maart 2019 

Week 10 
 

 

 

Inhoudelijk 

 

 
Rekenen groep 5 
Over een week gaan we starten met een nieuw blok van rekenen.   
In blok 9 leert groep 5:   

 Sommen uitrekenen zoals 298+37 door eerst 298+2 = 300 , van de 37 is dan 
nog 35 over, dus 300+35=335.  
 Keersommen uitrekenen met teveel zoals 7x58= ( 7x60= 420 -7x2= 14   420-
14=406)  
 Grote deelsommen zoals 420:6= 70  (42:6=7)  
 Blokkenbouwsel en aanzichten  
 
 

 
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 bezig met het blok van geschiedenis. 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 hebben het over ridders, vikingen, Karel de 
grote, de boekdrukkunst 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. 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. 

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


 
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. 
 
 

Organisatorisch 

 
 

IVN-project 
Dinsdag 2 april gaat groep 5a naar de IVN-tentoonstelling in Veldhoven. Deze tentoonstelling begint om 9.00 en 
duurt tot 10.30.  
Groep 5b gaat dinsdag 16 april naar de tentoonstelling toe. 
 
 
Koningsontbijt 
Vrijdag 12 april hebben we de Koningsspelen op school. In de ochtend vindt het Koningsontbijt plaats. De kinderen 
moet hiervoor hun eigen bord en bestek mee nemen naar school. 
 
 
Agenda  

- 2 april IVN-groep 5a  
- 16 april IVN-groep 5b 
- 12 april Koningsspelen 

 
 
Met vriendelijke groeten,  
Erik, Wendy en Joyce 
 
 

  


