
 

13-12-2019 

Week 16 
 

 

 

Inhoudelijk 

 

  
Rekenen  
We zijn gestart met blok 6 van rekenen.  
 
De doelen die voor blok 6 centraal staan:  

 Rekenen t/m 1000  
 Vermenigvuldigingen als 4 x 16, uitrekenen m.b.v. splitsen :4 x 10, 4 x 6  
 Deelsommen met en zonder rest  
 Inhoudsmatenmaten: l, dl, cl, ml,    
 Het gebruik van een verhoudingstabel   

 
 
Computerprogramma’s voor thuis  
Kinderen kunnen ook thuis oefenen met www.rekentuin.nl , www.spellingoefenen.nl en   
www.tafeldiploma.nl.  
Hiervoor hebben de leerlingen allemaal een gebruikersnaam en een wachtwoord. Deze hangen in de klas 
en de kinderen kunnen ze op een briefje schrijven om ook thuis te oefenen. 
 
 
 
 
 

Organisatorisch 

 

 

Echt Veldhovenz on ice 
De twee groepen hebben lekker geschaatst! Het was ondanks alle blauwe plekken een 

groot succes. 
 
 
Kerstdiner  
Op donderdag 19 december staat het diner gepland. De inloop is tussen 17.00 en 17.15. Tussen 18.40 en 
18.50 kunt u uw kind in de klas komen ophalen.  
Voor het diner is het de bedoeling dat alle kinderen een klein hapje maken om mee te nemen naar het 
kerstdiner. De kinderen hebben zelf kunnen aangeven wat ze willen maken. In de klassen hangt een lijst 
voor het kerstdiner. Mocht uw zoon of dochter nog niets ingevuld hebben, dan kan dit maandag nog 
doorgegeven worden. Vanaf woensdag 18 december mogen de kinderen hun bord, beker en bestek 
meenemen voor het kerstdiner. 
Om een feestelijke sfeer te creëren mogen de kinderen in feestkleding naar school komen. 

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


 

 

 

Thema 

 

 

Reflectionday  

Basisschool EigenWijs en SBO De Verrekijker gaan van 1 december 2019 tot en 

met 21 januari 2020 deelnemen aan het project 

‘’Reflectionday’’. Reflectionday is een project dat door VanSchijndelAdvies (VSA) 

is ontwikkeld. Zichtbaarheid en reflectie staan hierin centraal en zorgen voor 'n 

betere verkeersveiligheid. Gedurende deze periode wordt er vooral aandacht 

geschonken aan goed zichtbare kleding en materialen in het verkeer bij 

basisschoolkinderen. Vandaag hebben de leerlingen hier een les over gehad en 

zijn de materialen uitgereikt.   

 

 

 

Agenda  

 
Donderdag 19 december:  School uit om 13.30 
    Kerstdiner van 17.00 tot 18.40 
Maandag 23 december t/m  
Vrijdag 3 januari:  Kerstvakantie   
 
 
 
 
 
 
 
 

Verjaardagen  
 
 
December   
Groep 5B: Jeremy, Julian, Cas 
 
 
Van harte gefeliciteerd!  
 
 
Alvast fijne feestdagen gewenst en een gelukkig nieuwjaar.  
 
 
Met vriendelijke groeten,  
Joyce, Judith en Claudia 


