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Inhoudelijk 

 

Rekenen 

Wij zijn gestart met blok 9. In dit blok komen de volgende onderdelen aan de orde: Breuk als operator; uitrekenen 

hoeveel een deel van een aantal is, het geheel berekenen als een deel ervan in een breuk gegeven is, breuken 

plaatsen op de getallenlijn en het vergelijken van breuken. We gaan verder met hoofdrekenen op het onderdeel 

delen en vermenigvuldigen, schattend delen en vermenigvuldigen met ronde getallen en bouwen (blokkenbouwsels 

beschrijven en maken). 

Onderstaande stappen gebruiken we om een breuk van een getal uit te rekenen. Het is belangrijk dat de kinderen 

deze stappen straks, zelf en zonder schema, kunnen toepassen. 

 

 
 

 

W.O 

Het thema Altijd onderweg van Aardrijkskunde is alweer ten einde en zal volgende week getoetst worden. De 

kinderen hebben het leerblad met het huiswerk mee naar huis gekregen.  

Na de toets starten we met een nieuw thema van Geschiedenis: Pruiken en revoluties. In dit hoofdstuk komen de 

volgend onderdelen aan de orde: Patserige pruiken, Sterke slaven, Razende revoluties en  Protesterende Patriotten. 

 

 

Staal 

Volgend jaar zullen we overgaan naar een nieuwe taalmethode. Groep 6b gaat de komende weken de methode 

STAAL uitproberen. Dit hoofdstuk zal in plaats van een hoofdstuk van taal in beeld aangeboden worden. We hopen 

hierdoor een goed beeld te krijgen van hoe deze methode werkt en wat de kinderen ervan vinden.  

  



 

Thema’s 

 
IVN 
Zoals eerder in een mail beschreven hebben wij binnenkort het IVN uitje. Groep 6b gaat op 2 april en groep 6a op 9 
april. We zullen hier op de fiets naar toe gaan. Mocht uw kind geen fiets hebben, verzoeken we u dit tijdig te regelen 
met familie of bekenden. Daarnaast is het fijn als de kinderen hun hesje, van Reflectionday, mee nemen. Dan 
hebben we zeker genoeg hesjes.  
 
Week van het geld 
Deze week hebben de kinderen een gastles gehad met betrekking tot de week van het Geld. We hebben met de hele 
klas een cashquiz gedaan. Hierin werden er allerlei vragen gesteld over sparen, rente en andere zaken omtrent geld. 
Alle kinderen hebben als afsluiting een leuke spaarpot gekregen om thuis te sparen.  
 
Ik eet het beter. 
Zoals in de vorige nieuwsbrief stond vermeld, hadden we deze week ook “ik eet het beter” op het programma staan. 
Groep 6a heeft de proefjes over de tong al gehad. De kinderen hebben het werkblad al mee naar huis gekregen. Ze 
kunnen hier misschien nog iets over vertellen thuis. Groep 6b zal deze aanstaande maandag nog gaan uitvoeren.  
 

Organisatorisch 

 
Koningsspelen 
Op 12 april vinden de Koningsspelen plaats. Zoals elk jaar start dit jaar ook weer met het koningsontbijt op school. 

Wij willen u vragen om de kinderen een bord, beker en bestek mee te geven voor het ontbijt.  

Agenda 

 2 april IVN groep 6B 

 9 april IVN groep 6A 

 12 april Koningsspelen 
 
 

Hiep Hiep Hoera 

 

 

De komende weken viert Roan uit groep 6b zijn verjaardag. 

                                                                       

Wij wensen hem alvast een fijne verjaardag!  

 

 

 

 

 

 

Afsluiting 

 

De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 12 april.  

 

Met vriendelijke groet,  

Debby Mutsaers, Carlijn Elias en Karen de Vaan 


