
 

 
9 april 2021                                                         Zesje 17 

 

Inhoud  

 
Rekenen 
Vandaag is de toets van Blok 8 van rekenen afgenomen. De resultaten zult u komende week in Parnassys vinden. 
Komende week herhalen we een aantal lessen de basis van de breuken, zodat we daarna kunnen starten met Blok 9. 
In Blok 9 leren de kinderen rekenen met de breuk als operator (een deel van een geheel uitrekenen). Daarnaast 
komt het schattend rekenen aan de orde en leren kinderen blokkenbouwsels en beschrijven maken door middel van 
aanzichten en plattegronden met hoogtegetallen. 
 
Taal 
Vorige week hebben we het thema Sport afgesloten met de toets. De resultaten hiervan kunt u in ParnasSys vinden. 
Deze week zijn we gestart met het thema Spijsvertering.  

 
Spelling 
Afgelopen week zijn we gestart met Blok 8 van spelling. In dit blok worden twee nieuwe categorieën aangeboden. 
Categorie 27: het lollywoord (ik schrijf de Griekse y) en categorie 28: het tremawoord (puntjes op de …). Ook wordt 
categorie 16: komma-s-meervoud uitgebreid met de regel: komma-s bij bezit. Lange klank, y of i aan het eind: 
komma-s. 

 
Naast de nieuwe categorieën wordt bij grammatica het rangtelwoord aangeboden. Het rangtelwoord geeft de 
volgorde in een rij aan. Het rangtelwoord is te herkennen aan de uitgang –de of –ste. 

 

 

 

Burgerschap 
 
 
Bordsessies  
 
Tijdens de bordsessies zijn er weer bepaalde pedagogische doelen opgesteld. Groep 6A is de laatste weken bezig 
geweest 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. Het doel is afgelopen week behaald. De pot was helemaal vol! Dit betekent 
dat groep 6a volgende week een nieuw doel zal opstellen tijdens een groepsvergadering in de klas en dat volgende 
week ook de beloning (een kwartiertje spelletjes doen) zal worden ingezet. 
 
In groep 6B zijn we nog bezig met het 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. 
 



 
 
 

 

Organisatie  
  
  

Gymspullen 

Bij goed weer gymmen we buiten. De kinderen hebben dan de mogelijkheid om hun gymkleren aan te 

doen. Bij slechter weer gymmen we in de gymzaal. Wanneer de kinderen in de gymzaal gymmen is het van 

belang dat zij gymspullen en gymschoenen bij zich hebben, want zij mogen niet met hun gewone schoenen 

in de gymzaal. Op dinsdagmiddag gymmen de groepen 6. 

 

 

Koningsspelen 
 

Op 23 april staan de Koningsspelen op het programma. Als werkgroep hebben we bij elkaar gezeten om te kijken hoe 

we deze dag zo waardevol, maar ook zo veilig mogelijk plaats kunnen laten vinden. We willen jullie graag informeren 

over hoe het programma er grotendeels uit zal zien. 

Doel van de dag:  

- De leerlingen weten wat Koningsdag inhoudt;  

- De leerlingen weten dat de Koningsspelen in 2013 voor het eerst georganiseerd werden in het kader van de 

inhuldiging van Koning Willem-Alexander met als doel leerlingen in het primaire onderwijs en hun ouders te laten 

zien dat samen goed ontbijten en actief bewegen belangrijk, maar vooral ook heel leuk is.   

 

Vrijdag 23 april  
Zoals op de site van de Koningsspelen te lezen is kan het ontbijt, zoals we gewend zijn, niet doorgaan “Vanwege de 

onzekere situatie en onvoldoende zicht op mogelijkheden en maatregelen op 23 april wordt het Koningsontbijt van 

2021 verplaatst naar volgend jaar. Gezamenlijk ontbijten op school binnen de op dit moment geldende adviezen, 

maatregelen en richtlijnen is niet wenselijk.”  

Alle groepen gaan buiten aan de slag met sport en spel. Iedere groep start in de klas, ook de leerlingen van groep 7 

starten op de Rank. Iedereen opent de dag op een leuke manier met de groep, passend bij de doelen zoals 

hierboven beschreven.  

De groepen 6/7/8 spelen spellen op het grote veld tussen De Parasol en het parkeerterrein van de MFA. Ook daar 

zullen vakken uitgezet worden en speelt iedere groep het spel in het betreffende vak.  

Voor de groepen 3 t/m 8 worden acht spellen bedacht waaronder één pauzemoment. Voor ieder spel is 15 min. tijd 

gereserveerd. De leerlingen nemen zelf fruit en drinken mee, zodat ze tussendoor ook wat kunnen drinken en 

eten. Het pauzemoment is namelijk voor elke groep op een ander tijdstip en de leerlingen willen misschien 

tussendoor ook wel iets gezonds nuttigen.  
We gaan er met z’n allen een sportieve, gezonde en leerzame dag van maken waarbij we steeds bovenstaande 

doelen voor ogen houden. Ook in de aanloop naar de Koningsspelen zal de leerkracht in de groep aandacht 

schenken aan bovenstaande doelen middels passende activiteiten.  

 Wanneer het weer het niet toelaat om buiten te sporten en spelen, zal de leerkracht een aangepast programma 

verzorgen in de klas.    

 

Wij hebben er zin in! 

 

 

Belangrijke data 
 

 



 
Agenda 
23 april – volgend zesje. 
 
Verjaardagen 
19 april - Mees 
 
Alvast een hele fijne verjaardag gewenst! 
 

 
 

 
Met vriendelijke groeten, 
Yvonne Heesakkers en Brechje van Lieshout 

 

 
 

 
  


