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Week 4 
 

 

 

Inhoud 

 

 
Rekenen  
We zijn bezig met blok 2 van rekenen.  
De doelen die horen bij dit blok zijn:  

• Getalbegrip, de getallenlijn tot 1000 (verder en terugtellen op de getallenlijn)  
• Rekenen tot 1000 (aanvullen tot een honderdvoud)  
• Voorbereidend delen (…. X 6 = 42)  
• Klokkijken, omzetten van de analoge klok naar de digitale klok.  

 
Taal  
De afgelopen weken zijn we bezig geweest met het thema ziekenhuis. De leerlingen hebben woorden 
geleerd zoals: 

- Opgenomen worden  
- Onder narcose  
- Receptie  
- Chirurg  

 
Spelling  
De afgelopen weken zijn we bezig geweest met het herhalen van de categorieën die in groep 4 zijn 
aangeboden.  
 

Burgerschap  

 

Theaterlessen  

De leerlingen genieten zichtbaar van de theaterlessen. Ze hebben bijvoorbeeld tv-programma’s na 

gespeeld. Daarbij hebben de leerlingen geleerd dat het belangrijk is om goed samen te werken en om op 

elkaar te vertrouwen. Het uitpakken van een onzichtbaar cadeau werd ook goed ontvangen. De leerlingen 

pakte cadeautjes uit zoals; fietsen, honden, cavia’s en game gerelateerde spullen.  

 

Kinderboekenweek  

Op woensdag 30 september start de Kinderboekenweek. Het thema van de Kinderboekenweek van 2020 

is: en toen? 

Tijdens de Kinderboekenweek zal er een boek centraal staan waar verschillende lessen aan gekoppeld zijn.  

Met een leuke opening in de klas willen we de leerlingen stimuleren om meer te lezen. Vraag uw kind thuis 

ook eens na wat we met de Kinderboekenweek doen op school!    



 
 

Organisatie   
 

 
Corona 

We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. Voordat u uw kind naar school toe stuurt is het belangrijk 

om te controleren of hij of zij geen klachten heeft.  

Als u twijfelt of uw kind naar school mag komen kunt u onderstaande link raadplegen voor diverse 

protocollen. 
https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/nieuwe-beslisboom-neusverkouden-kind-versie-3-september/ 
 
Schoolfotograaf  

Beste ouders,  

Elk jaar komt de schoolfotograaf. Dit jaar worden de foto’s weer gemaakt door Dick 

Diks fotografie. Er worden groepsfoto’s en portretfoto’s gemaakt. De portretfoto’s 

hebben een witte achtergrond.  

In het busje van de fotograaf is een wand geplaatst, zodat de kinderen altijd op 1,5 

meter van de fotograaf zitten.  

 

De fotograaf komt op bs EigenWijs: Donderdag 24 september 2020 

Na twee weken ongeveer krijgt uw kind een kaartje mee naar huis met een inlogcode erop om via internet 

foto’s te kunnen bestellen. Kinderen van gescheiden ouders krijgen ook maar één kaartje. Het is aan de 

ouders om onderling dan de code uit te wisselen. Elke code kan op meerdere computers en meerdere 

malen gebruikt worden.  

Er is dit schooljaar, in verband met de maatregelen omtrent COVID-19 geen mogelijkheid om broer- en zus 

foto’s te maken. 

Mocht u vragen hebben, kunt u terecht bij juf Elsje: e.rijken@veldvest.nl   

Groetjes, commissie Fotograaf 
  

https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/nieuwe-beslisboom-neusverkouden-kind-versie-3-september/
about:blank


 
 
 
 
 

Belangrijke data   
 
 

Agenda 
Woensdag 23 september:   studiedag (de leerlingen zijn vrij) 
Donderdag 24 september:   schoolfotograaf  
Donderdag 24 september:   informatiefilmpje ontvangt u via de mail  
Woensdag 30 september:  19.30u/20.00u vragenronde via Teams  
 
Verjaardagen  
 
September 

Groep 5A: Miro, Fenna, Tessa 
Groep 5B: Daan 
 
Oktober  
Groep 5A: Jasmijn, Koen, Lola  
Groep 5B: Sarah   
Alvast van harte gefeliciteerd!  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Leerkrachten groepen 5  
Lieke Jansen en Claudia Peeters  
 
 
 

  


