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Week 8 
 

 

 

Inhoud 

 

 
Rekenen  
We zijn nog bezig met blok 3.     
De doelen die aanbod komen:   

- Optellen en aftrekken van honderdtallen t/m 1000   
- De tafel van 11, 12 en 15 m.b.v. splitsen (voorbeeld: 5 x 12 wordt gesplitst in 5 x 10 en 5 x 2)   
- Deelsommen (deze zijn nieuw in groep 5)   
- Maten en gewichten   

 
Taal  
We zijn bijna klaar met het thema ‘nacht’. Na dit thema beginnen we met het nieuwe thema ‘eskimo’s’. 
We behandelen tijdens dit thema de volgende woorden: 

- Het Inuktitut     - de nomaden  
- De sneeuwscooter   - de middernachtzon  
- De iglo     - de kariboe  
- De Inuit    - de kajak 
- De Eskimo    - de harpoen 
- Het noordpoolgebied   - het jachtgebied  
- Vastvriezen    - bloggen  
- De hondenslee    - de poolnacht  
- Het wak     - ijzig  
- Rauw     - rondtrekken  

 
Spelling  
Na de vakantie starten we met blok 3.  
In blok 3 wordt er een nieuwe categorie aangeboden: 
 

 
 
 



 

 

Burgerschap  

 

Nationaal schoolontbijt donderdag 5 november 2020 

 

Op donderdag 5 november hebben we weer een schoolontbijt, met als thema: “Een betoverende tijd 

begint met een gezond ontbijt”. Het nationaal schoolontbijt met dit thema wordt feestelijk geopend vanuit 

de Efteling. We bespreken in de week ervoor met de kinderen waarom het belangrijk is om goed te 

ontbijten. 

 

Het gezonde ontbijtpakket bevat: volkorenbrood, volkorenbolletjes, volkoren krentenbollen, glutenvrij 

brood, glutenvrije bolletjes, volkorencrackers, halvarine, 30+ kaas, appelstroop, 100% pindakaas, halfvolle 

melk, halfvolle yoghurt, thee, ei, komkommers en fruit. 

 

De kinderen moeten voor het ontbijt het volgende meenemen: een bord, yoghurtbakje, beker, mes en 

lepel. Alles voorzien van naam en graag in een tas! Deze ontbijtspullen mogen vanaf 4 november al 

meegenomen worden of anders in de ochtend van donderdag 5 november. We beginnen de dag gewoon 

om 8.30 uur. 

 

Tot slot: Wegens aangescherpte RIVM maatregelen maken we geen gebruik van ouderhulp bij het ontbijt. 

Uiteraard nemen wij de RIVM maatregelen met betrekking tot hygiëne in acht! 

 

Natuur 

 

De afgelopen weken hebben de leerlingen het één en ander geleerd over camouflage.  

Zo hebben ze geleerd waarom dieren zich camoufleren en wat mimicry is.  

De leerlingen van groep 5A hebben mooie tekeningen gemaakt. Kunnen jullie de Kameleon vinden?  

 



 

 

 

Organisatie  

 

Tafeltjesdiploma   

 

Na de vakantie starten we met het behalen van een tafeltjesdiploma. We starten iedere maandag met een 

nieuwe tafel en oefenen deze de hele week. Op vrijdag maken de kinderen de tafeltoets van die tafel. 

Wanneer de leerlingen meer dan 20 sommen van 1 tafel in één minuut maken is de tafel geautomatiseerd 

en behaald.  

Na de vakantie starten we met het toetsen van alle tafels zodat de leerlingen weten welke tafel ze nog 

moeten behalen. Dit zetten we in een schema en zal in de klas opgehangen worden.  

De leerlingen schrijven zelf op een briefje welke tafel ze nog moeten halen zodat ze hier ook thuis mee aan 

de slag kunnen.  

Als een leerling de tafel van de week al heeft behaald mag hij/zij op vrijdag een toets doen van een andere 

tafel.  

Wanneer leerlingen de tafels van 1 tot en met 10 behaald hebben, krijgen ze het tafeldiploma. De 

leerlingen kunnen ook voor een super tafeldiploma gaan. Ze maken dan een toets met alle tafels door 

elkaar. Als ze deze hebben behaald krijgen ze het super tafeldiploma.  

In de klas oefenen we iedere dag. Daarnaast is het ook belangrijk om thuis goed te oefenen, zeker wanneer 

de leerling op vrijdag een andere tafel wil behalen.  

Een geschikte site voor de tafeltjes is: www.tafeldiploma.nl. Natuurlijk kan je ook op andere manieren 

oefenen.  

Gooi de bal eens over en bij elke gooi noem je een tafeltjes. Of zet een stap bij elk antwoord van het 

tafeltje. Succes ermee!  

 

Ontwikkelingsgesprekken  

 

In groep 5 mogen de leerlingen voor het eerst bij de gesprekken aanwezig zijn. 

Ze mogen zelf bepalen of ze dit willen. In groep 6 is het verplicht.  
 
  

http://www.tafeldiploma.nl/


 
 
 

Belangrijke data   
 
 

 
Agenda 
Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober:  herfstvakantie (de leerlingen zijn vrij) 
Maandag 26 oktober:     uitnodiging ontwikkelingsgesprekken mee naar huis   
Maandag 2 november:    ontwikkelingsgesprekken  
Dinsdag 10 november:     studiedag (de leerlingen zijn vrij) 
Woensdag 11 november:    ontwikkelingsgesprekken groep 5B 
Donderdag 12 november:    ontwikkelingsgesprekken groep 5A  
 
 
 
Verjaardagen  
 

 
Oktober  
Groep 5A: Jasmijn, Koen, Lola  
Groep 5B: Sarah   
Alvast van harte gefeliciteerd!  
 
November  
Groep 5A: Ardyan 
Groep 5B: Teun, Jori  
 
 

 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Leerkrachten groepen 5  
Lieke Jansen en Claudia Peeters  
 
 
 

  


