
 

10 mei 2019 

Week 19 
 

 

 

 

Inhoudelijk 

 

 
Rekenen groep 5 
We zijn bezig met blok 10 van rekenen.   
In dit blok leert groep 5:   

 Getalbegrip, grote getallen t/m 1000  
 Aftrekken t/m 1000 door aanvullen; bijv. 803-798= 5  
 Vermenigvuldigen met behulp van de som ombouwen; 8x35 = 4x70  
 Delen: 72:6= (72 opsplitsen in 60 en 12)  
 Meten: afstand/ tijd, prijs/ gewicht in een verhoudingstabel  
 Digitale klok   
 Blokkenbouwsel en aanzichten  
 

 
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 

 

Rekenmarkt 
Afgelopen woensdag hebben we de rekenmarkt 
gehad met beide groepen 5. Alle doelen die in de 
komende blokken aanbod komen bij rekenen zijn 
hierin verwerkt. De kinderen leren om de sommen uit 
het boek in de praktijk toe te passen. Zo moesten ze 
zelf spullen kopen en afrekenen. Waren artikelen 
goedkoper en moesten de kinderen uitrekenen 
hoeveel euro korting ze dan kregen. Kinderen 
moesten ook blokkenbouwsels maken vanuit 
verschillende aanzichten. 
De kinderen uit groep 8 hielpen mee. Zij waren de 
begeleiders van een groepje of hadden de rol van 
bank.  
Het was een succes en de kinderen hebben fijn met 
en van elkaar kunnen leren.  
 
 

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


 
 
 
Bieb bezoek 
Maandag 13 mei gaan we met beide groepen 5 naar de bibliotheek. We gaan op bezoek bij een bekende 
kinderboekenschrijver, namelijk Thijs Goverde. We hebben al wat leesboeken van hem kunnen lezen, dus we zijn 
heel benieuwd naar maandag! 
 
 

Organisatorisch 

 
 
Medezeggenschapsraad Veldhoven Midden 
Basisschool EigenWijs en SBO de Verrekijker hebben een gezamenlijke schoolraad waarin de medezeggenschapsraad 
opgenomen is. In deze schoolraad praten ouders en personeel mee over het beleid van de school. De zittingstermijn 
van een ouder loopt af en is bereid om zich herkiesbaar te stellen. We willen u de mogelijkheid geven om u aan te 
melden. Mochten er aanmeldingen zijn, dan schrijven we verkiezingen uit. U kunt zich tot en met 24 mei 2019 
aanmelden bij de voorzitter van de schoolraad, Lisanne Oerlemans (lhs.kopinga@summacollege.nl) 
 
 
Verjaardagen 
Deze maand zijn Sterre, Levi en Davey jarig.   
 
 
Agenda  

- 13 mei, biebbezoek groepen 5 
- 27 mei, start CITO-toetsen 
- 30, 31 mei Hemelvaart (vrij) 

 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
Erik, Wendy en Joyce 
  


