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Week 23 
 

 

 

 

Inhoudelijk 

 

 
Rekenen groep 5 
We zijn bezig met blok 11 van rekenen.   
In dit blok leert groep 5:   

 Getalbegrip, grote getallen t/m 1000  
 Optellen en aftrekken d.m.v. splitsen (345 + 221) 
 Vermenigvuldigen met behulp van de som ombouwen, splitsen of met te 
veel rekenen  
 Delen als 360 : 4 naar analogie 36 : 4 
 Delingen zoals 364 : 7, waarbij het deelgetal gesplitst wordt (in dit geval 350 
en 14) 
 Meetkunde schaduwen 
 Meten: omtrek berekenen 
 

 
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.   
 
 
CITO  
We zijn druk bezig met de Cito toetsen. De afgelopen twee weken hebben we de toets van begrijpend lezen, 
rekenen en technisch lezen gehad. Volgende week hebben we nog Cito spelling. U kunt de resultaten van de toetsen 
in Parnassys terugzien. Mogelijk staat nog niet van iedereen de resultaten in Parnassys, sommige leerlingen moesten 
nog wat dingen afronden.  
De toetsen vinden in de ochtend plaats. Het zou fijn zijn als u hiermee rekening houdt met eventuele afspraken 
buiten school. Als kinderen thuis willen oefenen kan dat bijvoorbeeld op de website: www.citotoets-oefenen.nl. 
  

Maandag 27 mei  CITO begrijpend lezen  

Dinsdag 28 mei  CITO begrijpend lezen  

Woensdag 29 mei  CITO begrijpend lezen  

Maandag 3 juni  CITO rekenen  

Dinsdag 4 juni  CITO rekenen  

Woensdag 5 juni  CITO rekenen   

Vrijdag 7 juni  CITO rekenen  

Woensdag 12 juni CITO spelling 

Donderdag 13 juni  CITO spelling  

 

http://www.rekentuin.nl/
http://www.spellingoefenen.nl/
http://www.tafeldiploma.nl/
http://www.redactiesommen.nl/
http://www.citotoets-oefenen.nl/


 
 

Organisatorisch 

 
(Herhaling) Schoolreisje Beekse Bergen 
 
Dinsdag 11 juni is het zover: de kinderen gaan op schoolreis! De kinderen uit de groepen 4/5 van basisschool 
EigenWijs en MB2 van de Verrekijker gaan naar de Beekse Bergen. 
Om 8.30u worden de kinderen in de eigen groep verwacht. Zij zullen rond 9.00u met de bus vertrekken. De kinderen 
zijn rond 15.00u terug op school. De bussen parkeren aan de Van Aelstlaan, gelieve geen auto’s daar te parkeren. 
De kinderen moeten zelf een goede rugzak meenemen met daarin fruit, eten en drinken voor de gehele dag. Het is 
het makkelijkst om een drinkflesje mee te nemen, zodat de kinderen het flesje gedurende de dag kunnen navullen. 
De kinderen mogen snoep meenemen, geen grote zakken snoep of chips. Geld en een telefoon hebben de kinderen 
niet nodig. Denkt u verder aan zonnebrand bij warm weer en eventueel een regenjas bij slechter weer. 
Om de kinderen van onze school goed te herkennen, vragen wij u om uw kind een wit T-shirt aan te geven. 
 
Wij hebben er zin in! 
Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. 
Mocht u nog vragen hebben dan horen wij het graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De schoolreiscommissie 
 
 
Rapport  
Op vrijdag 21 juni ontvangt uw kind het rapport. Het rapport is voor u als ouder geschreven. Bij het rapport zullen 
ook de grafieken van de Cito zitten zoals u inmiddels gewend bent.   
We missen nog een aantal rapportmapjes. Graag zien we deze zo snel mogelijk terug op school.   
  
 

Oudergesprekken  
Op dinsdag 25 juni en donderdag 27 juni zijn de oudergesprekken. U ontvangt de uitnodiging voor het gesprek bij 
het rapport. De kinderen van groep 5 mogen zelf kiezen of ze bij het rapportgesprek aanwezig willen zijn. Wij vinden 
dit wel belangrijk.   
 
 
Verjaardagen 
Deze maand zijn Rawan, Riman, Jylliano, Finn, Yara R, Lieza, Julia en Fiene 
jarig.  Van harte gefeliciteerd allemaal! 
 
 
Agenda  

- 10 juni Pinksteren (vrij) 
- 11 juni schoolreisje 
- 21 juni rapport mee naar huis 
- 25 en 27 juni rapportgesprekken 

 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
Erik, Wendy en Joyce 
  


