
 

  
18 juni 2021                                                         Zesje 21 

 

Inhoud  

 
Rekenen 
We zijn de afgelopen twee weken bezig geweest met het herhalen van verschillende domeinen via oefenopdrachten 
(contextsommen). We besteden hierbij specifiek aandacht aan de soort som en hoe deze op te lossen. Daarnaast 
herhalen we steeds de stappen die gevolgd moeten worden om een contextsom uit te kunnen rekenen. Het t-
schema dat we telkens daarvoor gebruiken, is hieronder toegevoegd. 

 

 
 
Taal 
Bij taal zijn we deze week gestart met het laatste thema van dit schooljaar: Jungle. De toets van het thema 
Plankenkoorts is afgelopen vrijdag gemaakt. De resultaten hiervan zijn te zien in ParnasSys.  

 
Bij de lessen van Taalverkennen staan de doelen: ik leer dat er manieren zijn oom met je lichaam te communiceren 
en ik leer dat ik nieuwe woorden kan maken door er andere woorden voor te zetten. Bij spreken en luisteren zullen er 
weer denkgesprekken gevoerd worden rondom het thema. Hierbij is er aandacht voor de aspecten: nadenken, 
mening geven, luisteren naar de ander en reageren op de ander. Daarnaast staat het doel: ik leer hoe ik anderen kan 
overtuigen centraal. Bij de schrijflessen zullen de leerlingen in dit thema leren hoe ze een beschrijving moeten 
maken. 

 
Spelling 
Vorige week is de toets van blok 9 gemaakt. De meeste kinderen hebben mooie resultaten behaald op het gebied 
van werkwoorden en grammatica. Dit is de afgelopen weken dan ook veel herhaald. De komende weken zullen wij 
doorgaan met het herhalen van de nieuwe categorieën uit groep 6 en de al eerder geleerde categorieën uit groep 5. 
De spellingcategorieën worden herhaald middels een oefendictee en mondelinge herhaling van categorieën en 
regels. De grammatica komt dagelijks terug in de zin bij het dictee. Er wordt besproken welke woordsoorten in de zin 
staan en welke naam deze woordsoorten hebben. Daarnaast blijven we het zoeken naar de persoonsvorm (pv) en 



 
het onderwerp (ow) herhalen. Bij de meeste spellingslessen oefenen we ook de werkwoordspelling. De kinderen 
krijgen dan drie werkwoorden en schrijven hiervan de tegenwoordige tijd, de verleden tijd en de voltooide tijd op in 
een schema bij de onderwerpen ik, hij, zij, jij, het en jullie, wij.  

 

 
 
Wereldoriëntatie 
We zijn gestart met thema 3 van Natuur en Techniek. Dit thema heet: De limonadefabriek. De kinderen zullen 
komende week aan de slag gaan met proeven van appelsap en daar uiteindelijk zelf een productieketen van 
opzetten in de praktijk.  
 
Het belangrijkste in dit thema is het inzicht dat producten gemaakt worden binnen een productieketen. Alle stappen 
binnen een productieketen zijn onderdeel van het productieproces: van grondstof tot eindproduct. Bij het volgen van 
deze stappen kun je rekening houden met het milieu. Hoe duurzamer en milieuvriendelijker je produceert, des te 
kleiner is je ecologische voetafdruk 
 

 

 

Burgerschap 
 
 
Bordsessies  
 
Iedere maandag wordt uitgebreid geëvalueerd over de persoonlijke doelen. De rest van de week wordt hier ook kort 
op terug gekeken. Sommige kinderen zijn erg bewust bezig met hun doel. 
 
Ook wordt gewerkt aan de klassendoelen. Groep 6a heeft dit keer als doel: in de pauzes zorgen we voor een fijne 
(speel)sfeer en voorkomen we conflicten en ruzies. De kinderen spelen de laatste maanden graag een spel waarbij 
bijna de hele klas aansluit. De acties die bij het doel het meest van belang zijn: je houdt je aan de regels en 
afspraken. Als je de regels niet meer weet, vraag het aan anderen. Als je je niet aan de regels houdt, doe je één pauze 



 
niet meer mee met het spel. Als je boos bent, kies er dan voor om even weg te lopen en af te koelen. Hierna kun je in 
gesprek. De regels zijn al een aantal keer duidelijk in de klas besproken, maar blijken voor sommige toch nog wat 
lastig. Er wordt niet altijd ‘eerlijk’ gespeeld, waardoor regelmatig conflicten of onenigheden ontstaan. Met dit doel 
hopen we dat we de sfeer bij de pauzes fijn kunnen houden. 
 
Groep 6B heeft als klassendoel het werken aan de persoonlijke doelen. Hierbij wordt structureel gekeken naar de 
acties die hiervoor nodig zijn om het persoonlijke doel te kunnen bereiken.  
 
 

 

Organisatie  
  
  

 

Mobiele telefoons 

We merken dat steeds meer kinderen een mobiele telefoon mee naar school nemen. De afspraken hierover zijn nog 

niet voor iedereen duidelijk. Het is de regel in de school dat kinderen ‘s ochtends als zij binnenkomen hun telefoon in 

het laatje van het bureau van de leerkracht leggen. Na schooltijd haalt de leerkracht de telefoons dan weer uit het 

laatje en deelt deze uit. Het is dus niet de bedoeling dat de kinderen de telefoons in hun broekzak, jas of tas houden. 

In de klas is hier ook een gesprek over gevoerd. De kinderen weten van de regels en afspraken over een telefoon 

meenemen in de klas. 
 

 

Schoolreis  

Dinsdag 15 juni stond het schoolreisje gepland. Vanwege Corona is dit niet doorgegaan, maar we hebben er een fijne 

dag van gemaakt. Tot 11:00 uur hebben we nog hard gewerkt aan de Cito Spelling en het oefenen met de 

contextsommen van rekenen. Daarna hebben we de rest van de ochtend lekker spelletjes gespeeld. 

 

Groep 6a gaf aan graag een film te willen kijken. Zij hebben de hele middag geconcentreerd gekeken naar de Emoji 

film. Groep 6b heeft een film afgekeken, spelletjes gespeeld en is aan het einde van de dag nog lekker gaan gymmen 

in de gymzaal. 

 

Al met al dus een hele geslaagde en gezellige dag! 

 
 

Oefenen om naar de Rank te lopen 

 

Ook volgend schooljaar zullen de huidige groepen 6, groep 7 volgend schooljaar, uitwijken naar Basisschool de Rank. 

Om de huidige groepen 6 alvast vertrouwd te laten raken met de route naar BS de Rank en de omgeving van de 

Rank, gaan we de komende weken tot aan de zomervakantie een aantal keer met de klassen de verkeersroute van 

Basisschool EigenWijs naar Basisschool de Rank lopen en oefenen. Op die momenten, maar ook in groepsgesprekken 

in de klas (ook tijdens verkeer), zullen we de omgeving en wat er belangrijk is omtrent de verkeersregels gaan 

verkennen. 

 

 

 
 

Belangrijke data 
 

 
Agenda 



 
Dinsdag 29 juni – Grote Chaos Festival! (online in de klas) 
Vrijdag 2 juli – Volgend zesje.  
 
 
Verjaardagen 
22 juni - Don 
 
Alvast een hele fijne verjaardag gewenst! 
 

 
 

 
Met vriendelijke groeten, 
Yvonne Heesakkers en Brechje van Lieshout 

 

 
 

 
  


