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Week 10 
 

 

 

Inhoud 

 

 
Rekenen  
We zijn inmiddels alweer begonnen aan blok 4.  
De volgende doelen komen aanbod: 

- Het splitsen en samenstellen van getallen tot 1000   
- Het optellen en aftrekken tot 1000 middels het rijgen op de getallenlijn   
- Uitrekenen van sommen als 6x70 (via 6x7)   
- Het zien van de relatie tussen de deelsom en de keersom (hoe vaak kan het eraf?)    
- Het meten van oppervlakte door vloertjes te bedekken met rechthoeken, driehoeken en andere 

figuren.   
 
 
Taal  
We zijn begonnen aan het 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  
In blok 3 wordt er een nieuwe categorie aangeboden: 
 

 



 

 

Burgerschap  

 

Schoolontbijt  

 

Donderdag 5 november hebben de leerlingen genoten van een lekker ontbijt op school. Naast het gezellig 

samen eten hebben de leerlingen ook geleerd wat een gezond ontbijt is en waarom dit belangrijk is.  

Ze hebben goed gegeten en het was erg gezellig.  

 
  

 

Organisatie  

 

 

Voorstellen  

 

Beste ouders/verzorgers van groep 5, 

 

Mijn naam is Indy Beikes en ik ben 19 jaar oud. Ik doe de PABO op Hogeschool de Kempel en loop nu dit 

eerste half jaar stage in groep 5a. Ik zit nu in mijn tweede leerjaar van de opleiding en tot nu toe vind ik de 

opleiding erg leuk en heb ik al veel kunnen leren. Ik heb deze opleiding gekozen omdat mij dit van kinds af 

aan al leuk leek en ik het leuk vind om met kinderen te werken. Ik vind het erg leuk om kinderen iets te 

kunnen leren. Ik hoop dan ook te leren hoe ik dit op een goede en efficiënte manier kan doen. Ik loop nu al 

een tijdje stage in groep 5a en ik merk dat dit een erg leuke klas is waar óók ik veel kan leren! 

 

Met vriendelijk groet, 

 

Indy Beikes 

 

Tafeltjesdiploma   

 

We zijn inmiddels gestart met het behalen van een tafeldiploma.  

We starten iedere maandag met een nieuwe tafel en oefenen deze de hele week. Op vrijdag maken de 

kinderen de tafeltoets van die tafel. 

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!  

http://www.tafeldiploma.nl/


 

 

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.  
 

Ontruimingsoefening 

Op dinsdag 17 november a.s. staat er een ontruimingsoefening gepland. Dit houdt 

in dat we in de praktijk gaan oefenen wat de acties zijn bij een ontruiming. De 

leerlingen worden vooraf voorbereid, zodat ze weten wat er van hen verwacht 

wordt. 

 
 

Belangrijke data   
 
 

 
Agenda 
Dinsdag 10 november:     studiedag (de leerlingen zijn vrij) 
Woensdag 11 november:    ontwikkelingsgesprekken groep 5B 
Donderdag 12 november:    ontwikkelingsgesprekken groep 5A  
Dinsdag 17 november:    ontruimingsoefening  
 
 
 
Verjaardagen  
 

 
 
November  
Groep 5A: Ardyan 
Groep 5B: Teun, Jori  
 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Leerkrachten groepen 5  
Lieke Jansen en Claudia Peeters  
 
 
 

  


