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Inhoud  

 

Rekenen 
In de vorige nieuwsbrief werd aangegeven dat afgelopen week herhaling was van het blok over breuken. Komende 
maandag zullen we starten met blok 6. Dit blok gaat over inhoudsmaten en breuken. We hebben hier vandaag al een 
instructie over gegeven tijdens het gezamenlijke belmoment.  
 
Spelling 
De dictees van spelling worden door veel kinderen keurig online ingeleverd. Het is fijn als u als ouder/verzorger even 
mee kunt kijken als het uw kind niet lukt om het dictee van spelling in te leveren. Het is belangrijk dat het juiste 
dictee wordt gekozen bijvoorbeeld Week 2, Les 2. De antwoorden komen anders niet overeen met het dictee, 
waardoor alles fout wordt geteld door de computer.  
 
De leerkracht kan de dictees inzien en feedback geven. Daarna kan de leerkracht de dictees weer terugsturen. Uw 
kind kan het dictee dan weer inzien en kan zien hoeveel punten hij/zij heeft gehaald. Dit staat bij ‘teams’. Dan ziet u 
boven in beeld allerlei woorden, zoals ‘posts’ en ‘bestanden’. Daarnaast staat een knopje met ‘meer’. Wanneer u 
hierop klikt, kunt u kiezen voor ‘cijfers’ en komt u bij de cijfers van de dictees. 
 
Wereldoriëntatie  
We gaan bij wereldoriëntatie komende week al meer in op de inhoud van de lessen van komend blok. De leerlingen 
gaan daarvoor van les 1 en 2 de bronnenbladen lezen en maken daar een quiz over. De bronnenbladen zijn te vinden 
in teams bij bestanden. De quiz staat bij opdrachten, net als de spellingdictees.  
 

 

Burgerschap 
 
 
Het werken met Teams verloopt steeds beter. Echter gaan kinderen ook experimenteren met wat allemaal kan 

binnen Teams. Kinderen kunnen elkaar bellen en kunnen in een groepje met elkaar chatten en bellen. We hebben de 

afspraak gemaakt dat binnen de schooltijden 8.30-12.00 niet gechat wordt in de grote chatgroep, maar ook niet in 

kleine chatgroepjes. Een kind kan iemand persoonlijk een berichtje sturen om te vragen om samen te werken 

bijvoorbeeld, maar het is niet de bedoeling dat kinderen in groepschats gaan chatten en bellen onder schooltijd. Dit 

is storend voor andere kinderen. Daarnaast hebben kinderen werk te maken dat op de planning staat en hebben zij 

geen tijd om heel de ochtend in verschillende groepjes te bellen. Wij hopen dat u als ouder/verzorger de regels nog 

een keer kunt bespreken met uw kind. 

  

Nog in het kort de chatregels: 

Tot 12 uur – Alleen contact voor zaken die over het werk gaan.  

Bellen – Alleen nadat je hebt gevraagd of het uitkomt, en anders niet.  

NIET BELLEN in chatgroepjes en NIET steeds chatten in groepjes. Dit is storend voor kinderen die met hun werk bezig 

zijn. 

 

  



 
Daarbij zien we ook dat leerlingen elkaar dempen, uit de vergadering zetten of handjes naar beneden doen. Dit zorgt 

voor veel frustratie. Leerlingen kunnen geen antwoord geven wanneer ze een beurt krijgen of kunnen zelf hun 

vragen niet stellen aan de leerkracht. We hebben u als ouder nodig om dit af en toe mee in de gaten te houden. 

Alvast bedankt hiervoor.  

 

 

 

Organisatie  
 

 

De nieuwe planning voor komende week is gemaakt en wordt via de bijlage toegevoegd. Als u vragen of 

opmerkingen heeft over deze planning kunt u altijd contact opnemen met de desbetreffende leerkracht via de mail. 

U kunt ook een berichtje sturen via Teams.  

 

 
 

Belangrijke data 
 

 
Agenda 
Vrijdag 22 januari afscheid juf Maureen 
Vrijdag 22 januari volgend zesje. 
 
 
Verjaardagen 
16 januari Julia  
22 januari Maureen 
 
Alvast van harte gefeliciteerd! 
 
 
Met vriendelijke groeten, 

Maureen Mijs en Brechje van Lieshout 

 
  
 

 
 

 
  


