
 

08-05-2020 

Week 33 
 

 

 

Inhoudelijk 

 

 
Rekenen  
Jullie zijn thuis bezig geweest met blok 9.  

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   

 
Computerprogramma’s voor thuis  
Kinderen kunnen ook thuis oefenen met www.rekentuin.nl , www.spellingoefenen.nl en   
www.tafeldiploma.nl.  
 
Spelling  
Volgende week leren de kinderen het politiewoord, een nieuwe categorie.  
Regel: Ik hoor tsie maar ik schrijf tie. 
 
 

Organisatorisch 

 

 

Onderwijs vanaf 11 mei 

 

Komende week  

- Vandaag ontvangt de hele klas het thuiswerkpakket voor maandag 11 mei. Het is op maandag de bedoeling dat de 

kinderen thuis werken aan school en op de juiste tijd deelnemen aan de weekendkring online; 

- Groep A komt dinsdag en woensdag naar school en ontvangen woensdag op papier het huiswerkpakket voor 

donderdag 14 mei, vrijdag 15 mei en maandag 18 mei. 

- Groep B komt donderdag en vrijdag naar school. Het thuiswerkpakket voor dinsdag 12 mei en woensdag 13 mei 

staat als bijlage in de mail.  

 

Contact met ouders 

- Ouders mogen het schoolterrein niet op; 

- contact met ouders verloopt enkel via de mail; dit gebeurt ook voor korte boodschappen aan de leerkracht; 

- er vinden geen fysieke overlegmomenten met ouders plaats; 

 

 

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


 
 

Brengen en halen van leerlingen 

Brengen 

- Maximaal een ouder brengt het kind naar school; 

- er mogen geen ouders op het schoolplein komen, schoolplein wordt afgezet; 

- door middel van lijnen wordt duidelijk gemaakt tot hoe ver ouders mogen komen; 

- het is de bedoeling dat u uw kind afzet en meteen weer vertrekt; 

- leerlingen van de groepen 3 t/m 8 houden de inlooptijd aan van 8.15 uur en 8.30 uur. Zij gaan meteen naar binnen; 

- er is een lint gespannen vanaf het fietsenhok tot aan de bloembak. Hier mogen alleen leerlingen verder lopen; 

- leerlingen van de groepen 4 t/m 8 lopen rond het gebouw naar de grote speelplaats; 

- leerlingen van de groepen 4, 5 en 8B gaan door de zijdeur naar binnen; 

Ophalen 

- Maximaal een ouder komt het kind ophalen; 

- de groepen gaan onder leiding van de leerkracht naar buiten en maken gebruik van dezelfde uitgang als waar ze in 

de ochtend naar binnen zijn gekomen; 

 

Lesdagen en groepering leerlingen 

Lesdagen 

- De groep wordt in tweeën gesplitst; de ene groep komt op dinsdag en woensdag naar school en de andere op 

donderdag en vrijdag; 

- de groepsverdeling is afgelopen woensdag door de leerkrachten gestuurd.  

- in de week van Hemelvaart (week van 18 t/m 22 mei) zijn de leerlingen op donderdag en vrijdag vrij; 

- dat betekent dat de leerlingen uit de B groep in die week op maandag 18 mei naar school komen en de leerlingen 

uit de A groep op dinsdag 19 mei; 

- woensdag 20 mei komen de leerlingen niet naar school; er wordt een digitaal contactmoment georganiseerd (zie 

hieronder). 

 

Maandag 

- De maandag wordt gebruikt om lessen voor te bereiden en huiswerk te organiseren; 

- op maandag is er een digitaal contactmoment met de hele groep gericht op een pedagogisch/ sociaal doel; hiertoe 

is een schoolbreed rooster gemaakt, zodat alle kinderen in het gezin het device kunnen gebruiken en in kunnen 

loggen.  

Tijden: 

Groep 5A: 11.30 

Groep 5B: 10.30 

 

Groepering leerlingen 

- We delen de leerlingen in naar de eerste letter van de achternaam: de groep is gesplitst in leerlingen A t/m J en K 

t/m Z. Om gelijke groepen te krijgen, kan het zijn dat leerlingen zonder broertje of zusje (op school) overgeheveld 

zijn naar de andere groep, zodat er twee gelijke groepen zijn; 

- op die manier komen kinderen uit hetzelfde gezin op dezelfde dagen naar school, waardoor ook aansluiting 

mogelijk is met BSO; 

- deze groepen (samengesteld) blijven gedurende de hele periode (vooralsnog tot 20 mei a.s.) bij elkaar; er wordt 

niet gewisseld; 

 

Hygiënemaatregelen en schoonmaak 

We nemen alle regels van het RIVM in acht. Dit bespreken we in de klas met de kinderen.  

 

 

 



 
 

Inrichting lokaal en afspraken 

- We hebben ervoor gekozen om de klas in een U vorm te zetten zodat kinderen en volwassenen genoeg afstand van 

elkaar kunnen houden.  

- jassen en tassen worden in de klas aan de stoel gehangen; 

- de uitgeleende devices aan de gezinnen blijven thuis voor onderwijs op afstand; 

- onnodige verplaatsingen voorkomen; 

- de leerkracht houdt de 1.5 m afstand waar mogelijk; 

- leerlingen mogen onderling wel dichterbij komen; 

- de leerlingen kunnen gebruik maken van de computers in de klas, indien zij voor- en achteraf hun handen wassen. 

- het klaslokaal wordt frequent geventileerd; 

- aan het einde van de dag worden de tafels en stoelen gedesinfecteerd. 

 

 

Belangrijke overige punten voor de kinderen  

- als je binnenkomt ga je opzoek naar de tafel met je eigen naam; 

- Neem je jas en tas mee in de klas en hang deze aan de stoel; 

- Ga daarna je handen wassen en weer zitten op je plek; 

- Lees op het digibord wat je mag gaan doen; 

- neem een stevige tas mee waarin je de boeken van school kunt vervoeren. 

 

 

Agenda  

 
Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei:  De kinderen zijn vanwege Hemelvaart vrij 
 
 
 

Verjaardagen  
 
 
April 
Groep 5A: Mees 
Groep 5B: Pim, Mila  
 
Mei  
Groep 5A: Amber, Evi 
Groep 5B: Pascal  
 
Van harte gefeliciteerd!  
 
 
 
We hopen alle kinderen uit de klas maandag aanwezig te zien tijdens de weekendkring.  
We kijken er naar uit om weer te beginnen. Hopelijk zien we iedereen in goede gezondheid weer terug op school.  
 
Met vriendelijke groeten,  
Joyce, Judith en Claudia 


