
 

Nieuwsbrief groep 5                      vrijdag 8 februari 

 
 
Rekenen groep 5 
We zijn bezig met blok 7 van rekenen.  
Deze onderdelen komen dit blok aan bod: 

- Rekenen t/m 1000 met behulp van splitsen 
- Delen met en zonder rest 
- Spiegelen van figuren 
- Symmetrieassen van figuren 
- Meten in m, cm en mm 
- Betekenis en schrijfwijze van 2 meter en 40 cm (2.40m)  

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

 
Oudergesprekken 
Op dinsdag 26 februari en donderdag 28 februari vinden de oudergesprekken plaats. 
Mocht u het briefje waarop staat wanneer u op gesprek kan komen nog niet ingeleverd hebben dan 
vragen wij u dit uiterlijk voor dinsdag nog te doen. Anders zijn wij genoodzaakt om u zelf in te 
plannen voor een gesprek.  
Ook de rapportmapjes moeten ingeleverd zijn bij de leerkracht zodat we het nieuwe rapport erin 
kunnen doen.  
 
 
Herhaling oproep Koningspelen  
Ook dit jaar doen wij weer mee met de Koningsspelen op vrijdag 12 april 2019. 
Zoals elk jaar hopen wij ook dit jaar dat veel ouders (we denken ook aan grootouders, oppasouders, 
ooms en tantes) ons kunnen helpen, in de vorm van het begeleiden van de activiteiten, tot het mee 
klaar zetten (en weer opruimen) van materialen. 
U zult begrijpen dat voor het slagen van deze dag natuurlijk veel hulp nodig is. 
Kunt u meehelpen? 
Graag dan vóór 15 februari aanmelden via r.smets@veldvest.nl (Leerkracht Rachel Smets 
BS EigenWijs) of j.schepens@veldvest.nl (Leerkracht Jac Schepens SBO Verrekijker). 
 
In de mail graag het volgende vermelden: 
- Naam 
- Naam kind + klas 
- Voorkeur hulp bij onderbouw of bovenbouw (hier probeert de commissie zoveel mogelijk rekening 
mee te houden) 
- Waar u zich voor wilt aanmelden:  

 helpen met klaarzetten; 
 begeleiden van een activiteit; 
 helpen met opruimen na afloop.                                                           

In week 11 krijgt u per mail een bevestiging met aanvullende informatie. 

http://www.rekentuin.nl/
http://www.spellingoefenen.nl/
http://www.tafeldiploma.nl/
http://www.redactiesommen.nl/
mailto:j.schepens@veldvest.nl


Voetbaltoernooi 
Op woensdag 3 april van 15.30 uur tot 19.00 uur vindt weer het jaarlijkse ‘Marvilde – 
schoolvoetbaltoernooi’ plaats. 
Afgelopen week hebben de leerlingen een brief hierover mee naar huis gekregen.  
Als uw kind aan het toernooi wil deelnemen, dan kunnen zij zich inschrijven via de eigen leerkracht. 
We hangen in de klas de inschrijflijsten op, zodat we zicht hebben op de teams die worden gemaakt. 
Elk team heeft minstens 1 begeleider nodig om mee te kunnen doen aan het toernooi. 
 

 

Verjaardagen 
De volgende kinderen zijn in februari jarig:  
Favour, Abdullah en Ayuub. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
Erik, Wendy en Joyce 
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