
 

Week 39 

18 september 2020 
 

 

  

 

Inhoud  

 

Rekenen 

De leerlingen hebben afgelopen week de rekentoets van blok 4 gemaakt. U kunt de resultaten van uw kind, begin 
volgende week, zien in Parnassys. 

We gaan maandag en dinsdag nog herhalen van het omrekenen met de mater liter, milliliter, centiliter en deciliter.  

Daarnaast zullen we deelsommen met grote getallen (bijv. 336:6) nog eens herhalen. Dit was ook het huiswerk van 
afgelopen week. Hiervoor is het kennen van de tafels belangrijk om de som goed uit te kunnen rekenen. We merken 
in de beide groepen 6 dat niet alle leerlingen de tafels goed beheersen. In de klas wordt dit geoefend, maar thuis kan 
dit ook met bijvoorbeeld www.tafelsoefenen.nl of een klein spelletje aan de eettafel. 

 

Spelling 
Bij spelling zijn we de laatste lessen bezig geweest met het voegwoord. De kinderen hebben geleerd wat een 
voegwoord is en waar een voegwoord voor wordt gebruikt. Ze weten dat voor een voegwoord een komma hoort, 
behalve bij de voegwoorden en en of. 
 
Ook hebben de kinderen twee nieuwe categorieën geleerd: het Theewoord (je hoort de t, maar schrijft th) en het 
Caféwoord (met een streepje op de e).  
 
De kinderen hebben kennis gemaakt met hulpwerkwoorden en oefenen nu om in zinnen aan te kunnen geven wat 
het hulpwerkwoord en het voltooid deelwoord is.  
 

http://www.tafelsoefenen.nl/


 
Wereldoriëntatie  
De kinderen hebben vandaag het leerblad van thema 2 van aardrijkskunde meegekregen. Vrijdag 11 december zal de 
toets zijn.  
 
 

 

Burgerschap 
 
 
Bordsessies 

 

 In groep 6a werken we aan het doel: we steken een stille vinger op als we iets willen zeggen, ook als we willen 

reageren op een ander. We hebben deze week al aan het doel gewerkt en het gaat al beter, maar zullen volgende 

week ook nog werken aan dit doel. 

 

In groep 6b is het doel we werken geconcentreerd aan ons werk en laten ons niet afleiden. Dit doel kwam echt 

vanuit de kinderen naar boven. Ze zijn gemotiveerd om hiermee aan de slag te gaan en hebben goede acties bedacht 

waardoor de concentratie kan verbeteren.  

 

 

 

Organisatie  
 

Sinterklaasviering 

 

Gisteren hebben we sinterklaas gevierd in de klas. Zonder surprises en anders dan andere jaren, maar het was een 

gezellige dag. We hebben onder anderen een sinterklaasbingo gedaan, waarbij iedereen een cadeautje ontving. Ook 

hebben we onderzoek gedaan naar de lekkerste pepernoot. Dit kon alleen als we verschillende pepernoten gingen 

proeven! Uiteindelijk kwam er een duidelijke, onverwachte, winnaar naar voren, namelijk de biologische pepernoot 

van de AH. We hebben nog even zelfstandig gewerkt aan een sinterklaasboekje en kregen nog wat lekkers (natuurlijk 

voorverpakt in kleine zakjes).  

Gymlessen  

De gymlessen van groep 6a werden de afgelopen weken verzorgd door de brede school met als thema ‘winnen en 

verliezen’ wat passend was binnen het groepsproces. Afgelopen woensdag was de laatste les. Vanaf volgende week 

zal een leerkracht de gymlessen weer verzorgen.  

Groep 6b heeft de afgelopen weken dansles gehad. Komende maandag is de laatste keer. Daarna zal juf Judith de 

gymlessen op maandag gaan verzorgen tot juf Yvonne eind januari weer terug is.  

Kerst 
Donderdag 17 december a.s. staat de hele dag in teken van saamhorigheid. Deze dag zal iets anders verlopen dan 
normaal vanwege de huidige Corona maatregelen. Toch maken we er met de klas een fijne dag van! De leerkracht 
gaat samen met de leerlingen de klas omtoveren tot een sfeervol lokaal. Samen gaan ze de tafels versieren en met 
knutselcreaties het lokaal versieren. Voor de lunch nemen de kinderen zelf eten mee. De kerstcommissie heeft wel 
voor elke leerling een lekkere attentie voorzien.    
 
In de ochtend zullen er verschillende creatieve ateliers en/of activiteiten plaatsvinden. De groepen 7 van BS 
EigenWijs komen deze dag van locatie de Rank naar MFA midden om samen met de groepen 6 en 8 deel te nemen 
aan de ateliers en de lunch. In de middag zullen er in elke groep kerstactiviteiten plaatsvinden, waarin de 
kerstgedachte wordt meegenomen.   
 



 
 
 

Belangrijke data 
 

 
Agenda 
17 december: Kerstviering.  
18 december: volgend Zesje. 
 
 
Verjaardagen 
  
Geen jarigen. 
 
 

Met vriendelijke groeten, 

Maureen Mijs en Brechje van Lieshout 

 

 
 

 
  


