
 

Week 39 

18 september 2020 
 

 

  

 

Inhoud  

 

Rekenen 
Tijdens de rekenlessen zijn we het cijferend rekenen aan het trainen. Ze krijgen het al aardig onder de knie. 
Daarnaast is er aandacht voor grote keer- en deelsommen. Hiervoor is het prettig dat leerlingen de tafels kennen. 
Oefenen jullie deze thuis nog wel eens?  
 
Spelling 
U heeft terug kunnen zien bij de uitslagen van de spellingtoetsen, dat naast woorden en grammatica we ook zijn 
gestart met het toetsen van de werkwoorden. De leerlingen leren in welke tijd een zin staat (tt, vt of voltooide tijd) 
en hoe sterke werkwoorden veranderen wanneer ze in de verleden tijd staan.  
 
Wereldoriëntatie  
Het thema natuur hebben we afgesloten. Sinds deze week zijn we gestart met het thema water van aardrijkskunde. 
Het thema van taal heet deze periode Zeebenen en overlapt dus met het thema van aardrijkskunde.  
 
Muziek 
We zitten inmiddels op de helft van onze lessenreeks Ukelele. Ontzettend mooi hoe de leerlingen van Eigenwijs altijd 
met muziek in aanraking mogen komen door het gebruik van echte instrumenten. De leerkracht is voor de meeste 
leerlingen bekend, aangezien ze hem in groep 4 een heel jaar gehad hebben voor muziek. Inmiddels kunnen ze 2 
akkoorden en werken we naar een liedje toe.  
 

 

Burgerschap 
 
 

Bordsessies 

Groep 6a heeft de afgelopen twee weken gewerkt aan het doel: we zorgen voor rust in de klas tijdens het werken. 

Dit doel hebben we behaald. We hebben de laatste dagen erg fijn en rustig kunnen werken in de klas. Dit gaan we 

proberen vol te houden door minder te reageren op anderen en de focus op onszelf en ons eigen werk te houden. 

 

Bij 6B is het doel ‘we lossen conflicten in de pauze op’ behaald. Eigenlijk ging dit meteen beter, vanaf het moment 

dat het doel gesteld werd. Nu werken we aan ‘we luisteren naar andere leerkrachten’.  

  

 

Organisatie  
 

 

Ontruimingsoefening 

Afgelopen dinsdag hebben we ontruimingsoefening gehad. We hebben hierna in de klas de tips en tops besproken 

die we kunnen inzetten bij de volgende keer. 

 



 
Sint 

3 December is het zover. De aankomst van Sinterklaas en zijn Pieten op Veldhoven Midden. Op 

deze dag starten alle leerlingen in de groepen. De aankomst van Sinterklaas vindt dit jaar, anders 

dan anders, in de school plaats en is alleen voor onze eigen leerlingen. Voor alle duidelijkheid; 

ouders, broertjes en zusjes kunnen hierbij niet aanwezig zijn. Voor de bovenbouw is gekozen voor 

een spelactiviteit in de klas, in plaats van surprise. Elke leerling gaat deze dag met een presentje 

naar huis. De leerkracht verzorgt zelf een passend programma deze dag.   

Sinterklaas heeft ons laten weten hiervoor te hebben gekozen, zodat hij en zijn Pieten de 

richtlijnen van het RIVM in acht kunnen nemen. Zij zullen dan ook zorgen voor een verpakte traktatie.    

Mochten er relevante / medische zaken zijn, waarmee wij rekening kunnen houden m.b.t. de traktatie verzoeken we 

u dit door te geven aan de groepsleerkracht. 

 

Belangrijke data 
 

 
Agenda 
 
3 december: sinterklaasviering 
Vrijdag 4 december: volgende Zesje. 
 
 
Verjaardagen 
  
21 november Teun  
21 november Alexis 

 
 

Wij wensen jullie een fijne verjaardag! 

 

Met vriendelijke groeten, 

Maureen Mijs en Brechje van Lieshout 

 
 

 
  


