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Inhoud  

 
Rekenen 
Deze week zijn we gestart met een nieuw blok van rekenen. In blok 8 wordt het cijferend aftrekken met inwisselen 
behandeld. Ook zullen de kinderen betekenis gaan geven aan de getallen tot en met 100.000 en zullen ze aan de slag 
gaan met de getallenrij t/m 100.000. Tot slot zullen de kinderen ook werken met temperatuur: het meten en aflezen 
van temperatuur in graden Celsisus en het verkennen van verschillende soorten thermometers en hun 
gebruikswaarde. Hierbij hoort ook het maken van grafieken die het verloop van temperaturen weergeven.  
 
Taal 
Met taal zijn we al een paar weken bezig met het thema Sport. Komende week zullen de laatste lessen zijn en zal dus 
ook de toets zijn. De kinderen krijgen het leerblad van taal mee naar huis genomen, zodat zij de woorden ook thuis 
kunnen oefenen en leren.  

 
Spelling 
Afgelopen week hebben we toets gehad van Spelling Blok 7. Voor degene die niet op school aanwezig waren, wordt 
deze toets op een ander moment ingehaald. Volgende week wordt blok 7 nog herhaald. De week erna zal gestart 
worden met Blok 8. 

 

 

Burgerschap 
 
 
Bordsessies  
 
Tijdens de bordsessies zijn er weer bepaalde pedagogische doelen opgesteld. Groep 6A is de laatste week bezig met 
het zelfstandig worden en het meer leerkrachtonafhankelijk worden. Het doel dat de klas daarbij heeft opgesteld is: 
we lossen kleine dingen (potlood kwijt, punt slijpen, gum kwijt, kleine conflicten in de pauze, enz.) zelf op en hebben 
de juf hiervoor niet nodig. Omdat de klas de laatste paar weken maar deels op school is geweest, gaan we met 
elkaar nog een aantal weken werken aan dit doel.  
 
Groep 6B heeft het doel: we kijken ons werk secuur na behaald. Hiervoor zal volgende week de beloning om 
ongeveer 10 minuten tussendoorspelletjes te doen worden geïnd. We zijn al gestart met ons nieuwe doel: we zorgen 
ervoor dat de pauzes goed verlopen. Door de klas zijn daar ook acties bij geformuleerd waar concreet aan gewerkt 
zal worden bijvoorbeeld: als de bel gaat, doen we pas onze jassen aan en we wachten op onze plaats; we accepteren 
ons verlies (door elkaar met positieve woorden te helpen); bij conflicten gaan we naar de leerkracht die buiten loopt 
om het samen op te lossen en als we in de klas komen is de pauze afgesloten. 
 
Zowel groep 6A als groep 6B hebben een glazen pot in de klas. Telkens als de kinderen intensief bezig zijn met het 
doel in de les of het doel in een bepaalde les hebben behaald, mogen er kralen/balletjes in de pot. Als de pot vol is, 
is het klassendoel behaald.  
 



 
 
 

 

Organisatie  
  
  

Inzien CITO M-toetsen 

Omwille de lockdown is het onderwijs op een andere manier verlopen dan normaal, waardoor BS EigenWijs in de 

tweede week na de voorjaarsvakantie is gestart met de afname van de M-toetsen. Op 1 april zullen deze toetsen 

ingevoerd zijn in ParnasSys. U kunt dan als ouder, vanaf 1 april 2021 de CITO M-toetsen van uw eigen kind inzien via 

het ouderportaal van ParnasSys. Mocht u als ouder(s) specifieke vragen hebben over de toetsuitslag(en) van uw 

kind(eren), dan kunt u bij de betreffende groepsleerkracht een online oudergesprek aanvragen. 

 

 

 

 

Belangrijke data 
 

 
Agenda 
5 april – tweede paasdag. Alle leerlingen zijn deze dag vrij! 
9 april – volgend zesje. 
 
Verjaardagen 
30 maart – Karsten  
 
Alvast een hele fijne verjaardag gewenst! 
 

 
 

 
Met vriendelijke groeten, 
Yvonne Heesakkers en Brechje van Lieshout 

 

 
 

 
  


