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Week 20 
 

 

 

 

Inhoud 

 
Rekenen  
We zijn nog 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  

 
Tafeltjes  
Het is heel belangrijk dat de leerlingen in groep 5 de tafeltjes automatiseren. Sinds het begin van dit 
schooljaar zijn we daar druk mee bezig geweest. De leerlingen krijgen een tafeldiploma als ze alle tafels 
kennen op tijd (20 sommen per minuut). We oefenen nog op school maar dit is minder intensief dan aan 
het begin van dit schooljaar omdat er nu andere doelen centraal staan. Daarom is het belangrijk om thuis 
goed te blijven oefenen. Het is belangrijk om thuis de tafels te oefenen om dit bij te houden. En als een 
leerling zijn tafeldiploma nog niet heeft gehaald is het ook erg belangrijk. Iedere vrijdag krijgen de 
leerlingen de kans om een tafel te herkansen.  
 
Taal  
Deze week zijn we begonnen met het laatste thema van taal ‘geheimen’. Dit zijn de woorden die ze de 
komende periode gaan leren  

 



 

 

Burgerschap  

 

 
Koningsspelen groep 5B 
Vandaag hebben de leerlingen van groep 5B de Koningsspelen gevierd. Ze hadden er heel veel zin in. 
Gelukkig zat het weer toch mee vandaag en hebben we veel buiten kunnen spelen. De leerlingen hebben 
aangegeven dat ze een hele fijne dag hebben gehad en ze de spellen erg leuk vonden.  
 

 
 
 
 



 

 
Bordlessen  
Elke klas werkt enkele weken aan een groepsdoel. De groepsdoelen die nu centraal staan zijn: 
Groep 5a: We zijn stil en hebben een luisterhouding wanneer de juf van 5 naar 0 telt. 
Groep 5b: Bij de binnenkomst na het buitenspelen zijn we rustig.  
 
Dit doel evalueren we iedere dag. Zodra het doel behaald is vieren we dit succes met een beloning.  

 

 

Organisatie  

 

 

Gymlessen  

Naar aanleiding van de landelijke versoepelingen willen wij, vanaf volgende week, op school ook de 

gymlessen weer meer in de gymzaal gaan organiseren. Mogelijk dat er door de leerkracht soms ook voor 

wordt gekozen om alsnog naar buiten te gaan, zeker als het mooi weer is. Echter is het vanaf volgende 

week prettig als uw kind zijn of haar gymspullen meeneemt naar school.   

Hieronder ziet u de gymtijd van uw kind. 
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Speurtocht  

Een aantal studenten van de Sociale Studies aan Avans Hogeschool Sociale Studies hebben contact 

opgezocht met onze school, met de vraag of wij naamsbekendheid kunnen geven aan hun gemaakte 

speurtocht.  

Voor hun stage bij Cordaad Welzijn in Veldhoven hebben zij, in samenwerking met Roy Frederiks, de wijk 

d’Ekker door middel van een wijkanalyse in beeld gebracht. Ze willen in deze wijk de kansen en 

mogelijkheden vergroten door te starten met een speurtocht in de wijk. De speurtocht is bedoeld voor alle 

inwoners van de wijk, van jong tot oud. Ze hebben voorafgaande een bericht in de Facebookgroep van d’ 

Ekker geplaats met daarin de vraag of de wijkbewoners mooie plekken willen inzenden. Deze inzendingen 

zijn verwerkt in de route. Er zijn verschillende speurtochten voor verschillende doelgroepen. De 

doelgroepen zijn als volgt: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. De speurtocht start op 21 mei en 

is vanaf dan 4 weken uit te voeren. Elke doelgroep start op een bepaald punt, voor de kinderen (4 t/m 12 

jaar) is dat MFA-MIDDEN. Vervolgens lopen ze de tocht aan de hand van QR-codes. Je voert 

de speurtocht uit in groepjes van maximaal 5 à 6 kinderen. Als laatste zijn er ook leuke prijzen mee te 

winnen.   

In de bijlage vindt u hierover een flyer en rondom de school hangen enkele flyers.    

Bij vragen kunt u een mail sturen naar: stagecordaaddekker@gmail.com>  

 

 

Belangrijke data   
 
 

 
Agenda 
Maandag 24 mei:   2de Pinksterdag (de leerlingen zijn vrij)  
Woensdag 2 juni:   Studiedag (de leerlingen zijn vrij)  
 
 
Dinsdag 27 april:   Koningsdag (de leerlingen zijn vrij)  
Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei: meivakantie   
 
Verjaardagen  
 
Mei 
Groep 5A: Tyrone, Lara, Feline  
Groep 5B: Anne, Lizzy  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Leerkrachten groepen 5  
Desi Egelmeers, Joyce Stapelbroek en Claudia Peeters 

mailto:stagecordaaddekker@gmail.com

