
 

27-09-2019 

Week 6  
 

 

 

Inhoudelijk 

 

 

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

- 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. 

 
  
Computerprogramma’s voor thuis:  
Kinderen kunnen ook thuis oefenen met www.rekentuin.nl , www.spellingoefenen.nl en   
www.tafeldiploma.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.    
 
 
Spelling 
Dit jaar werken we met de methode Staal voor de vakken spelling en taal.  
De kinderen leren bij spelling verschillende categorieën aan. De categorieën die tot nu toe aangeboden zijn 
(behalve categorie 10) staan onderaan in deze nieuwsbrief. 
 
 
 

Organisatorisch 

 

  

Kinderboekenweek 
De 65ste editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van woensdag 2 t/m zondag 13 oktober 2019. Het 
thema van de Kinderboekenweek van 2019 is Vervoersmiddelen en het motto is Reis mee! Met een boek 
kun je elke reis maken die je wilt en daarom zullen we tijdens de Kinderboekenweek per 
clustergroep stilstaan bij boeken rondom dit thema. Met een leuke opening in de klas willen we de 
kinderen stimuleren om meer te lezen. Vraag uw kind thuis ook eens naar wat we met de 
Kinderboekenweek doen op school!  
 
 
Gymlessen 
Vanaf 8 oktober zullen de gymlessen verschoven worden naar de dinsdag. De tijden blijven hetzelfde. 
 

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


 

 

ParnasSys 

De resultaten van de spelling- en taaltoetsen zijn nog niet zichtbaar in ParnasSys. Dit komt omdat de 

koppeling tussen de programma’s nog niet naar behoren werkt. De kinderen krijgen in de klas te horen 

welk cijfer ze hebben behaald en dit wordt met hen besproken. 

 

Klassenouders 5b 

De moeder van Len en de moeder van Cas nemen dit jaar de taak van klasssenouders op zich. 

 

Filmen student in groep 5a 

Mijn naam is Max van Avezaath. Ik ben 18 jaar oud en ik loop nu stage in de klas van juf Joyce. Mijn 

stagedagen in de week zijn de maandag en de dinsdag. Voor mijn opleiding heb ik de opdracht gekregen 

om op twee momenten te filmen. Hierin wil men zien hoe ik voor de klas sta. Dit houdt in dat ik een 

camera achter in de klas neerzet die alle handelingen filmt. Later op school gaan wij dit bespreken en 

achteraf wordt dit beeld vernietigd. Om dit tot een succes te brengen kunnen de kinderen uit groep 5a dus 

ook op film verschijnen. Mocht u het hier bezwaar tegen hebben kunt u dit aangeven door een mail te 

sturen naar het volgende email-adres: j.hittema@veldvest.nl. Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik dit 

graag. 

 

 

Thema 

 

Lessen zelfverdediging 

De afgelopen drie weken hebben we tijdens de gymles speciale zelfverdediging lessen gehad. Kinderen 

hebben geleerd hoe je het beste kan reageren tijdens een conflict, maar ook vooral hoe je een conflict kunt 

vermijden. Volgende week maandag zal de laatste les zijn. 

 
 

Agenda  
 
 
 

Dinsdag 1 oktober:   schoolfotograaf  
Woensdag 2 oktober:   Start Kinderboekenweek 
  
 

Verjaardagen  
 
September 
Groep 5A: Temnit, Nynke en Sarah 
Groep 5B: Ryan, Jamie 
 
Alvast van harte gefeliciteerd!  
 
 
Met vriendelijke groeten,  
Joyce, Judith en Claudia 
 

mailto:j.hittema@veldvest.nl


 
 

 

 

 



 

 

 


