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Week 12 
 

 

 

 

Inhoudelijk 

 

  
Rekenen  
We zijn alweer gestart aan blok 5 van rekenen.  
 
De doelen die voor blok 5 centraal staan:  

 Rekenen t/m 1000  
 Vermenigvuldigingen als 4 x 16, uitrekenen m.b.v. splitsen :4 x 10, 4 x 6  
 Deelsommen   
 Lengtematen: km, hm, m   
 Het gebruik van een verhoudingstabel   

 
 
Spelling en taal 
Dit jaar werken we met de methode Staal voor de vakken spelling en taal.  
De leerlingen leren bij spelling verschillende categorieën aan. De categorieën die tot nu toe aangeboden 
zijn staan onderaan in deze nieuwsbrief. Met categorie 10 hebben de leerlingen inmiddels kennis gemaakt.  
 
Dinsdag 12 november zijn de extra nieuwsbrieven met ouders gecommuniceerd via de mail.  
Daarin kunt u informatie lezen over de methode Staal.  
 
Strategieschrift  
We zijn de aankomende weken bezig met het maken van een strategieschrift voor spelling. Daarin staan de 
categorieën die al behandeld zijn in de groep. Wanneer er een nieuwe categorie wordt aangeboden zal 
deze ook in het strategieschrift geschreven worden.  
Iedere leerling heeft zijn eigen strategieschrift. We herhalen zo de aangeboden strategieën en de 
leerlingen kunnen dit schrift gebruiken wanneer ze dit nodig hebben.  
 
 

Ontwikkelingsgesprekken  
Momenteel vinden de ontwikkelingsgesprekken plaats.  
In groep 5 mogen de leerlingen voor het eerst bij de gesprekken aanwezig zijn.  
Dit hebben we met de kinderen besproken. Het is geen verplichting, de leerlingen mogen dit zelf bepalen.  
 

 

  



 
 

Organisatorisch 

 

 

Surprise  

De leerlingen zitten nu in groep 5 en behoren tot de bovenbouw. Dit wil zeggen dat ze dit jaar voor de 

eerste keer een surprise gaan maken voor een andere leerling uit de groep.  

De bedoeling is dat de leerlingen, met eventueel wat hulp van familieleden/vrienden, iets moois maken 

voor een klasgenoot. Iedere surprise wordt voorzien van een gedicht dat zelf gemaakt is. Dit hoeft niet lang 

te zijn, als het maar zelf bedacht is. Ook is het de bedoeling dat er voor 3,50 euro aan cadeautjes gekocht 

wordt. De surprises mogen al eerder tentoongesteld worden in onze klassen.  

Op vrijdag 29 november moeten alle surprises uiterlijk aanwezig zijn op school. Dit is zo vormgegeven 

zodat bij problemen er nog gezocht kan worden naar een gepaste oplossing om teleurstelling te 

voorkomen op 5 december.  

 

Maandag 4 november worden de lootjes getrokken. De leerlingen nemen het lootje mee naar huis. Op dit 

lootje staat voor welk klasgenoot uw kind een surprise gaat maken. Ook staan daarop nog een paar 

belangrijke afspraken.  

 

 

Schoolontbijt  
Donderdag 7 november hebben de kinderen genoten van een lekker ontbijt op 

school.  

De wand tussen de groepen 5 hebben we open geschoven. 

We hebben zo een grote cirkel kunnen vormen waarin de leerlingen contact 

konden maken met de andere groep 5. Dit vonden ze erg gezellig.  

 

 

 

Thema 

 

 

Sinterklaas  

5 december is het zover. De aankomst van Sinterklaas en zijn pieten op Veldhoven Midden. 

 

Op deze dag starten alle leerlingen in de groepen. De ouders (met jongere broertjes/zusjes) die de 

aankomst ook willen meemaken, vragen we om buiten te wachten. Vanwege veiligheidsaspecten en om 

ervoor te zorgen dat de kleinere kinderen alles goed kunnen zien, verzoeken wij ouders om achter de 

gespannen linten en het muurtje te staan (dus in de wadi’s). Het is op dat moment ook van belang dat er 

geen auto’s op de taxistandplaats staan. De Sint zal rond 8.40u op school arriveren en op een feestelijke 

wijze worden ontvangen. Daarna gaan alle groepen weer terug naar de klassen. Sinterklaas en zijn pieten 

zullen de jonge, niet-schoolgaande kinderen dan nog even begroeten met een handje vol strooigoed. 



 

Bij slecht weer, zal de geplande intocht op het schoolplein niet doorgaan. De intocht van Sinterklaas vindt 

dan in de school plaats, voor onze eigen leerlingen. Voor alle duidelijkheid; ouders, broertjes en zusjes 

kunnen hierbij dan niet aanwezig zijn. 

 

Mochten er relevante / medische zaken zijn, waarmee wij rekening kunnen houden m.b.t. de traktatie 

verzoeken we u dit door te geven aan de groepsleerkracht. 

 

 

 

Agenda  

 
Dinsdag 19 november:    ontwikkelingsgesprekken  
Vrijdag 29 november:      surprise uiterlijk op school  
 
 
 
 

Verjaardagen  
 
 
 
November   
Groep 5A: Ide, Teun, Alexis, Dani 
Groep 5B: Rufta, Deset 
 
 
Alvast van harte gefeliciteerd!  
 
 
Met vriendelijke groeten,  
Joyce, Judith en Claudia 
 
  



 
 

 

 

 



 

 

 


