
 

12 april 2019 

Week 15 
 

 

 

Inhoudelijk 

 

 
Rekenen groep 5 
We zijn bezig met blok 9 van rekenen.   
In dit blok 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 een nieuw blok van natuur. We hebben het over het 
menselijk lichaam en hoe dat werkt. De kinderen zijn al druk bezig geweest 
met allerlei proefjes.  
 
 
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.   
 
 
Rekentuin 5b 
In 5B zijn we nu dagelijks met rekentuin bezig. In de maand maart hadden we met elkaar meer dan 4600 sommen 
extra gemaakt.  De teller staat nu al op ruim 3700 sommen. Het is een uitdaging voor de kinderen om in de week top 
5 te komen. Wie maakt de meeste sommen extra? Wie groeit het meest? Wie van de leerlingen gaat in de vakantie 
straks zijn rekentuin onderhouden? We hopen dat erop het eind van de maand meer dan 7000 sommen zijn 
gemaakt. 
 
 
 

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


 

Thema’s 

 

Blaasbende optreden 16 april: 
Al weken zijn wij een concert aan het voorbereiden tijdens de lessen van de Blaasbende.    
Inmiddels is het bijna zover. Op dinsdag 16 april laten we jullie horen wat we geoefend hebben. Wij kunnen al 
verklappen dat we versteld staan hoeveel de kinderen in korte tijd hebben geleerd.    
De leerlingen worden om 18.15 uur in de muziekschool (Bossebaan 60 in Veldhoven) verwacht. Om 18.30 uur begint 
het concert.    
Vaders, moeders, opa's, oma's, ooms, tantes, broers, zussen, iedereen is welkom om te komen luisteren.    
Wij hopen op een grote opkomst.    
Mocht uw zoon of dochter dinsdagavond niet kunnen, dan horen wij dit graag.  
 
 
IVN-project 
Dinsdag 2 april was groep 5a naar de IVN-tentoonstelling geweest. We 
hebben hier van alles geleerd over de beek. Hoe de beek er vroeger uit 
zag en welke beestjes er allemaal in leven. 
Groep 5b gaat dinsdag 16 april naar de tentoonstelling toe. 
  
 
Ateliers   
Komende dinsdag hebben we weer atelier. De kinderen hebben zelf voor 
een knutselwerkje gekozen. Voor een aantal werkjes zijn spullen nodig die de kinderen zelf moeten verzorgen. Heeft 
uw kind gekozen voor het vogelnestje, dan is het de bedoeling dat zij zelf een washandje meenemen. Heeft uw kind 
gekozen voor het maken van een kip van een fles, dan moeten zij zelf voor een plastic fles zorgen. Indien uw kind 
gekozen heeft voor het versieren van takken dan dienen zij een potje of een vaas meenemen waarin ze de versierde 
takken kunnen zetten. 
 
 
Thema vlinders bij Nieuwsbegrip 
Tijdens Nieuwsbegrip is er extra aandacht geweest voor de verminderde vlinderstand in Nederland.  

Bij natuurmonumenten kunt u gratis een actiepakket aanvragen met daarin o.a. bloemenzaadjes voor wilde 

bloemen die aantrekkelijk zijn voor vlinders. 

https://www.natuurmonumenten.nl/oerrr/aanvragen/actiepakket 

 
 

Organisatorisch 

 
Verjaardagen 
Deze maand zijn Imme, Tess en Naomi jarig.   
 
 
Agenda  

- 16 april, optreden Blaasbende in de muziekschool 
- 22 april – 5 mei, meivakantie 
- 13 mei, biebbezoek groepen 5 

 
 
Met vriendelijke groeten,  
Erik, Wendy en Joyce 
  

https://www.natuurmonumenten.nl/oerrr/aanvragen/actiepakket

