
 

Week 39 

18 september 2020 
 

 

  

 

Inhoud  

 
Rekenen 
Afgelopen week hebben we de toets van Blok 3 gemaakt. De punten kunt u uiterlijk begin volgende week zien in 
Parnassys.  
 
Spelling 
Met spelling hebben we kennis gemaakt met het aardrijkskundig bijvoeglijk naamwoord, zoals de Nederlandse 
mensen. Daarnaast hebben we de categorie van ‘het Taxiwoord’ (ik hoor de ks, maar schrijf de x) en ‘het Chefwoord’ 
(ik hoor de sj, maar schrijf de ch) geleerd. 
 
Wereldoriëntatie  
Het leerblad voor thema 1 van Natuur is mee naar huis gegeven. De kinderen hebben vrijdag 13 november de toets. 
Het was leuk om te zien hoe actief de leerlingen uit groep 6b bezig zijn geweest met schimmels.  
 
 

 

Burgerschap 
 
 

Bordsessies 

Groep 6A heeft deze week vooral gewerkt aan het wennen aan de nieuwe juf en de rust in de klas brengen. We 

hebben voor komende week een nieuw doel bedacht: we zorgen voor rust in de klas tijdens het werken. Hierbij 

hebben we de acties: ‘we focussen ons op onszelf’ en ‘we reageren minder op andere kinderen’. 

 

In groep 6B hebben we het doel: ‘We lossen conflicten in de pauze op’. Hierbij hebben we besproken hoe je 

conflicten kunt voorkomen (vriendelijk je grens aan geven), wanneer je naar de leerkracht gaat en wat je dan vertelt 

(ook je eigen aandeel bijvoorbeeld).  

 

  

Schoolontbijt 

Donderdag hadden we het schoolontbijt. Dit was erg goed verlopen. Zowel groep 6a als groep 6b hebben rustig de 

dag kunnen opstarten met een gezellig schoolontbijt.  

  



 
 

 

 

Organisatie  
 

 

Ontruimingsoefening 

Op dinsdag 17 november a.s. staat er een ontruimingsoefening gepland. Dit 

houdt in dat we in de praktijk gaan oefenen wat de acties zijn bij een 

ontruiming. De leerlingen worden vooraf voorbereid, zodat ze weten wat er 

van hen verwacht wordt.  

 

Sint 

Dit schooljaar vieren we Sinterklaas op donderdag 3 december. Deze dag zal i.v.m. Covid een andere invulling krijgen 

dan normaal. Er zal geen aankomst op het schoolplein zijn zoals andere jaren. De Sint en Pieten komen echter wel 

naar school. In de nieuwsbrief van vrijdag 20 november ontvangt u daar meer informatie over. 

We hebben ervoor gekozen om geen surprise te doen, omdat we het niet verstandig vinden om ouders en leerlingen 

naar de winkel te sturen om cadeautjes, lekkernijen etc. te halen. Wat de precieze invulling zal zijn wordt in de klas 

met de leerlingen besproken en zal u te zijner tijd over geïnformeerd worden.  

 
 
 
 

Belangrijke data 
 

 
Agenda 
 
Dinsdag 10 november: studiedag. De kinderen zijn dan vrij. 
Woensdag 11 november: oudergesprekken 
Vrijdag 20 november: volgende Zesje. 
 
 
Verjaardagen 
 
Maandag 9 november: Dani 
Dinsdag 10 november: Deset 
Woensdag 11 november: Ide 
Donderdag 19 november: Rufta 
Vrijdag 20 november: Teun en Alexis 
 
 
Wij wensen jullie een fijne verjaardag! 

 

Met vriendelijke groeten, 

Maureen Mijs en Brechje van Lieshout 


