
 

22 februari 2019 

Week 8 
 

 

 

Inhoudelijk 

 

Rekenen groep 5 
Volgende week starten we met blok 8 van rekenen.  
In groep 5 leren we:  

 Plussommen en minsommen t/m 1000 met behulp van het rijgen 
en het splitsen. 

  Schattend rekenen met sommen zoals 5 x €0.58 
 Deelsommen 
 Deelsommen met rest 
 Plattegronden 

 Wegen in kg en g 

 
Spelling 
Voor spelling zijn we bezig met blok 6 

- Klankwoorden met – ig-  (nodig-schattig) 
- Weetwoorden je hoort een –s- maar schrijft een –c-  (centrum – cirkel) 
- Klankwoorden met –lijk- achteraan. Je hoort – luk- maar schrijft – lijk- ( natuurlijk – feestelijk) 
- Weetwoorden je hoort een –k- maar schrijft een –c-  (cactus - cola) 

 
 
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.   

 
 

Organisatorisch 

 

 
Carnaval 
Alaaf! Ook dit jaar vieren we carnaval op school. Vrijdag 1 maart is het van 8.30 uur tot 
12.15 uur feest op school. Uw kind mag deze dag verkleed naar school komen. De kinderen 
brengen gewoon hun pauze hap (fruit en drinken) mee naar school, zoals altijd. Daarnaast 
krijgen ze van ons ook nog een lekker extraatje. De groepen 1 t/m 4 gaan kijken naar een 
mooi optreden. De groepen 5 t/m 8 bereiden optredens voor in de klassen die we deze dag 
aan elkaar laten zien. Verder gaan we hossen en zijn er andere activiteiten zoals Just Dance, 
kleuren of film kijken voor kinderen die niet willen hossen. Ook kunnen de kinderen die dat willen geschminkt 
worden. We willen u vragen uw kind geen losse speelgoedonderdelen (geweren, toverstafjes enz.) van het kostuum 
mee te geven naar school. Die raken vaak kwijt en we willen het verdriet, omtrent het verliezen of stuk gaan van 
deze attributen, graag voorkomen. We willen u ook vragen om geen confetti of spuitbusjes mee te geven. U mag wel 
serpentines meegeven. In de komende week zullen de kinderen van de bovenbouw van Eigenwijs een Prins en 
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Prinses Carnaval kiezen. De Prins en Prinses worden bekend gemaakt op vrijdag 22 februari. Er vindt dan een 
symbolische sleuteloverdracht plaats. 
 
 
5b carnaval 
Juf Wendy gaat verhuizen. Op vrijdag 01-03-2019 heeft zij een verhuisdag en zal dus niet voor de klas staan. Deze 
dag is het carnavalsviering. Juffrouw Rachel zal de klassikale momenten in de groep staan en is deze dag het 
aanspreekpunt voor de kinderen. 
 
 
Oudergesprekken 
Op dinsdag 26 februari en donderdag 28 februari vinden de oudergesprekken plaats. 
Vorige week vrijdag hebben de kinderen de uitnodiging mee naar huis gekregen waar de dag en tijdstip op staat voor 
het gesprek. Vandaag hebben de kinderen ook hun rapport mee naar huis gekregen. 
 

Thema’s 

 

Blaasbende: 
De kinderen zijn bezig met de lessen van de Blaasbende. Afgelopen week is de eerste les geweest. De kinderen 
hebben hun voorkeur mogen geven voor een blaasinstrument. Maandag zullen de kinderen allemaal een instrument 
krijgen die ze deze periode mogen lenen. Deze instrumenten mogen ook meer naar huis, zodat ze thuis kunnen 
oefenen met spelen. Het is belangrijk dat alle kinderen hun instrumenten bij zich hebben tijdens de les, anders 
kunnen ze niet oefenen. 
Tijdens de muzieklessen zullen de kinderen gaan oefenen om verschillende liedjes te spelen. Na deze lessenreeks 
mogen ze gaan optreden met Sub Umbra. Dit zal op dinsdagavond 16 april plaats vinden, meer informatie over de 
avond volgt nog. 
 

 

Agenda  

- 26 en 28 februari rapportgesprekken 

- 2 t/m 10 maart voorjaarsvakantie 

 
 
Met vriendelijke groeten,  
Erik, Wendy en Joyce 
 
 

  


