
 

21 juni 2019 

Week 25 
 

 

 

 

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.   
 
 
 

Organisatorisch 

 
Groepsindeling volgend schooljaar  
De nieuwe klassenindelingen zijn woensdag bekend gemaakt. Daarbij is aangegeven bij wie de kinderen in de klas 
komen te zitten en wie de nieuwe leerkracht wordt. Mocht u vragen hebben dan nodigen wij u graag uit voor de 
inloop om maandag 24 juni om 15.00. 
 
 
Nieuwe groepen 
Zoals eerder beschreven worden de groepen 5a en 5b gemengd. Om alvast een beetje te wennen aan de nieuwe 
groepen gaan we volgende week een aantal activiteiten samen plannen. In de middag gaan de toekomstige groepen 
6a en 6b bij elkaar zitten om samen activiteiten te ondernemen. Op die manier willen we kinderen voorzichtig aan 
laten wennen aan de nieuwe groep en de kinderen van beide groepen kennis met elkaar laten maken.  
 
 
Rapport  
Vandaag heeft uw kind zijn of haar rapport ontvangen. Dit rapport is ook met de kinderen besproken. Het rapport is 
voor u als ouder geschreven. Bij het rapport zullen ook de grafieken van de Cito zitten zoals u inmiddels gewend 
bent.   

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


 
  
Oudergesprekken  
Op dinsdag 25 juni en donderdag 27 juni zijn de oudergesprekken. De kinderen van groep 5 mogen zelf kiezen of ze 
bij het rapportgesprek aanwezig willen zijn.  
 
 
Doorschuifmoment  
Op donderdag 5 juli is het doorschuifmoment. Alle leerlingen gaan dan kennismaken in de nieuwe klas met de 
nieuwe leerkracht. Het doorschuifmoment is van 10.45 tot 11.45 uur.  
 
 
Ouderbedank moment 
Met de groepen 5, 6 en 7 zouden wij graag alle ouders willen bedanken voor hun hulp het afgelopen schooljaar. Wij 
willen daarom ook vragen aan alle ouders om op woensdag 26 juni om 12:00 uur op het schoolplein te komen. De 
kinderen en de leerkrachten komen jullie daar verrassen. 
 
 
Einde schooljaar 
Donderdag 4 juli om 14:30 uur bent u van harte welkom om het einde van het schooljaar te vieren. De kinderen 
hebben muziekinstrumenten gemaakt en zullen deze dan laten horen. Om 14:45 uur zullen de kinderen nog even 
terug gaan naar de klas om daar het jaar af te sluiten. 
 
 
Verjaardagen 
In de zomervakantie (juli en augustus) zijn Mohammed, Sam, Stijn, Robin, 
Muhanad en Nora jarig. Alvast van harte gefeliciteerd! 
 
 
Agenda  

- 25 en 27 juni rapportgesprekken 
- 26 juni, ouder bedankt moment 
- 4 juli doorschuifuur 
- 5 juli t/m 18 augustus zomervakantie 

 
 
 
Dit was de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Wij wensen jullie alvast een hele fijne vakantie toe! 
 
Met vriendelijke groeten,  
Erik, Wendy en Joyce 
  


