
 

21-02-2020 

Week 24 
 

 

 

Inhoudelijk 

 

Rekenen  
Na de vakantie beginnen we met blok 8.  

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  

 
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 

 

 
KONINGSSPELEN 

 

Vrijdag 8 mei organiseren we zoals elk jaar voor alle groepen de jaarlijkse Koningsspelen. Dit jaar vindt de 

koningsspelen dus plaats na de meivakantie, i.v.m. de Centrale Eindcito voor de schoolverlaters.  

 

De leerlingen van de groepen 1-2 en 3 en de jongste leerlingen van de Verrekijker 

(OB en MB1) sporten op de grote- en kleine speelplaats bij de school. De 

leerlingen van de groepen 4 t/m 7 en de groepen MB, BB van de Verrekijker 

gaan sporten op de velden bij de Parasol.  

De schoolverlaters van Eigenwijs begeleiden groepjes leerlingen bij de 

onderbouw.   

 

We hebben tot nu toe al veel opgaves gekregen van ouders die mee kunnen 

helpen op deze dag, maar we zijn er nog niet. We hebben nog meer ouders 

nodig die ons op deze dag ondersteunen.  

 

Voor ouder(s)/verzorger(s) van EigenWijs kunt u mailen naar: m.vanhoof@veldvest.nl en voor de Verrekijker kunt u 

mailen naar: v.raijmakers@veldvest.nl  

http://www.rekentuin.nl/
http://www.spellingoefenen.nl/
http://www.tafeldiploma.nl/
mailto:m.vanhoof@veldvest.nl
mailto:v.raijmakers@veldvest.nl


 
Graag vóór woensdag 4 maart.  

 

Als u zich aanmeldt via de mail, graag het volgende vermelden: 

 Uw naam 

 Naam van uw kind(eren) + de klas(sen) 

 Voorkeur hulp bij onderbouw (schoolplein) of bovenbouw (parasol) (Als commissie proberen wij hier 

zoveel mogelijk rekening mee te houden) 

 Waar u zich voor wilt aanmelden: 

O  Helpen met klaarzetten, vanaf 8.30 uur. 

O  Begeleiden van een activiteit, tussen 9.15 uur – 11.45 uur.  

O  Opruimen na afloop 11.45 uur – 12.15 uur.  

 

In de week van 13 april krijgt u per mail een bevestiging van uw opgave met aanvullende informatie. 

 

 

 

 

Blaasbende:  

 

Deze week kregen we helaas het bericht dat de muziekdocent  

ziek is. De muziekles kon hierdoor uiteraard helaas niet doorgaan.  

We wachten nog op nader bericht.  

Wanneer we nieuwe informatie krijgen zullen we  

de kinderen op de hoogte brengen.  

 

 

 

Thema 

 

 
Carnaval  

Vandaag hebben de kinderen lekker carnaval gevierd.  

De groepen 5 hebben een mooi optreden verzorgd voor de bovenbouw.  

In de groep hebben we onze kostuums laten zien en hebben de kinderen fijn gewerkt in een carnavalsboekje.   

Na de pauze konden de kinderen in de grote genieten van carnavalsmuziek en lekker hossen. 

Daarnaast konden ze ook kiezen tussen een filmlokaal en een teken/knutsellokaal. 

Een geslaagd feest dus! 

  



 

 

 

Agenda  

 
Maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari:  carnavalsvakantie (de kinderen zijn vrij)  
Donderdag 12 maart:     studiedag (de kinderen zijn vrij)  
 
 
 

Verjaardagen  
 
 
Februari   
Groep 5A: Mojib, Lieke en Justen 
Groep 5B: Teodora 
 
 
Van harte gefeliciteerd!  
 
Fijne vakantie! 
 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
Joyce, Judith en Claudia 


