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Week 12 
 

 

 

Inhoud 

 

 
Rekenen  
We starten volgende week met blok 5.   
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    

 
 
Taal  
We zijn nog bezig met 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  
Deze week is categorie 13 (Kilowoord) aangeboden: 
 

 
 



 

Burgerschap  

 

 

Groepsdoel   

In de groep werken we met een groepsdoel. Hier besteden we iedere week aandacht aan. Na het behalen 

van een groepsdoel hebben de leerlingen een beloning verdiend.  

 

In groep 5A hebben de leerlingen de volgende twee doelen al behaald: 

- We werken netjes door wanneer de juf uit de klas is.  

- We zitten sneller klaar voor de volgende les.  

We werken nu aan het doel: Bij voorlezen voor de klas zorgen we ervoor dat iedereen het kan verstaan. 

 

In groep 5B hebben de leerlingen de volgende twee doelen al behaald: 

- Wanneer de juf van 5 tot 0 telt zijn wij stil.  

- We geven elkaar persoonlijke complimenten. 

 

Knutselwerk  

De leerlingen zijn weer druk bezig geweest met hun creativiteit.  

In groep 5A en groep 5B hebben de leerlingen van gedroogde bladeren een mooi kunstwerk gemaakt: 

Groep 5A: 

 
Groep 5B: 

 



 

 

 

Organisatie  

 

 

Sinterklaas   
   
3 December is het zover. De aankomst van Sinterklaas en zijn Pieten op Veldhoven 
Midden. Op deze dag starten alle leerlingen in de groepen. De aankomst van Sinterklaas 
vindt dit jaar, anders dan anders, in de school plaats en is alleen voor onze eigen 
leerlingen. Voor alle duidelijkheid; ouders, broertjes en zusjes kunnen hierbij niet 
aanwezig zijn. Voor de bovenbouw is gekozen voor een spelactiviteit in de klas, in plaats 
van surprise. Elke leerling gaat deze dag met een presentje naar huis. De leerkracht 
verzorgt zelf een passend programma deze dag.   
  
Sinterklaas heeft ons laten weten hiervoor te hebben gekozen, zodat hij en zijn Pieten de richtlijnen van 
het RIVM in acht kunnen nemen. Zij zullen dan ook zorgen voor een verpakte traktatie.    
   
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.  
 
 
 
 

Belangrijke data   
 
 

 
Agenda 

- Donderdag 3 december    Sinterklaasviering  
 
 
Verjaardagen  
 
November  
Groep 5A: Ardyan 
Groep 5B: Teun, Jori  
 
December 
Groep 5A: Fenne, Lynn 
Groep 5B: Daphne  
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Leerkrachten groepen 5  
Lieke Jansen en Claudia Peeters  
  


