Week 39
18 september 2020

Inhoud
Rekenen
De leerlingen hebben afgelopen week de rekentoets van blok 2 gemaakt. U kunt de resultaten van uw kind zien in
Parnassys.
We gaan maandag met blok 3 beginnen.
We merken in de beide groepen 6 dat de leerlingen de tafels nog niet beheersen. Hierdoor hebben ze moeite om de
grotere sommen in groep 6 vlot uit te rekenen. We zijn dit in de klas aan het oefenen, maar we willen u vragen om
hier ook aandacht aan te besteden. Denk bijvoorbeeld aan www.tafelsoefenen.nl of een klein spelletje aan de
eettafel.
Engels
De leerlingen hebben vandaag een leerblad meegekregen voor Engels. Aanstaande vrijdag hebben zij hier de toets
van. Ze moeten woorden vertalen van het Engels naar het Nederlands en andersom. We kijken ook naar de spelling
van de woorden.

Burgerschap
Bordsessies
We hebben in de klas een doel gekozen om aan te werken. We hebben nu als doel in 6A: Ik zit snel binnen twee
minuten klaar voor de volgende les. In 6B is het doel: we werken aan een rustige werksfeer.
Check in
We merken dat het helpend is als leerlingen uitgerust op school komen. Bij de check in geven veel leerlingen aan
moe te zijn en wij merken dan gedurende de dag dat de leerlingen moeite hebben om alles bij te benen.

Organisatie
Gym
Afgelopen week hebben de leerlingen in de gymzaal gegymd. Alle gymzalen binnen Veldvest zijn deze week getest
(zie mail directie). Zodra we daar de uitslag van krijgen, brengen wij u daarvan op de hoogte. Tot die tijd zijn de
gymlessen buiten en hoeven de leerlingen geen gymspullen mee te nemen. Komende week zijn de bewegingslessen
dus buiten.

Belangrijke data
Verjaardagen
Dinsdag 6 oktober: Ryan
Donderdag 9 oktober: Sarah
Wij wensen jullie een fijne verjaardag!
Met vriendelijke groeten,
Maureen Mijs en Wendy Vreeswijk

