
 

Week 39 

18 september 2020 
 

 

 

Les op afstand  

Na intern overleg de afgelopen dagen is het ons gelukt zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken in het geven van les 

op afstand. Vanaf 4 januari zullen we het onderwijs aan onze leerlingen weer op afstand verzorgen. Om meteen goed 

te starten hebben we op maandag 4 januari een gezamenlijk online lesmoment gepland voor de groepen 3-8. Voor 

groep 6a is dit moment iedere dag van 9:00-9:30. Voor groep 6b is dit moment iedere dag van 9:30-10:00. Iedere dag 

zal een gezamenlijk moment zijn, waarop de kinderen inbellen en een instructie zullen krijgen of een les zullen volgen. 

Aan de groepen 3-8 vertellen we aan de hele groep wat er verwacht wordt van de leerlingen. De leerkracht houdt een 

kringgesprek en zal de weekplanning uitleggen en delen via Teams. Ook wordt aangegeven op welke momenten de 

leerlingen online in een videobelmoment verwacht worden. Dit wordt ook in de agenda van Teams gezet, zodat dit 

altijd goed terug te vinden is. De leerkracht van uw kind is tijdens de ‘schooluren’ beschikbaar voor de leerlingen.  

In de eerste schoolweek na de kerstvakantie zullen alle leerkrachten u als ouder bellen om te informeren hoe het 

gaat. 

Op vrijdag 8 januari zullen we u, in een extra groepsnieuwsbrief, informeren over de invulling van 11 t/m 15 januari. 

U kunt bij vragen contact opnemen met de leerkracht per mail, ook voor het maken van een belafspraak. Mocht uw 

kind jarig zijn in de komende weken dan kunt u met de leerkracht afstemmen wanneer de verjaardag op school kan 

worden gevierd. Online (via het dagelijkse belmoment met de klas) zal ook kort aandacht besteed worden aan de 

verjaardag van uw kind.  

De planning van het thuiswerken ontvangt u tegelijk met deze nieuwsbrief en is, per dag, te vinden in Teams bij het 

kopje ‘bestanden’ in groep 6. 

 

 

Inhoud  

 

 

Wereldoriëntatie  
Vorige week vrijdag hebben we de aardrijkskundetoets gemaakt. Deze toets ging dit keer over de dreiging van water. 
De resultaten zijn terug te vinden in Parnassys.  
 
We zijn de laatste tijd in de klas bezig geweest met het oefenen van topografie op de chromebook. De kinderen 
kunnen oefenen op Topomaster (inloggen via Zuluconnect) of kunnen oefenen op Topomania. De kinderen hebben 
de mogelijkheid om thuis in te loggen en te oefenen op deze websites. De topotoets zal 22 januari zijn.  
 
 
Rekenen 
Bij rekenen zijn we alweer op de helft van ons nieuwe blok over breuken. De kinderen leren wat een breuk is en 
leren met behulp van stokken aflezen wat voor breuk het is. Daarnaast hebben de kinderen gerekend met pizza’s en 
hoe duur een deel van een pizza is. 
 

  



 
 
 

Doel: Ik kan rekenen met breuken bij prijzen, maten en gewichten 
Bij de vraag: een hele pizza kost 24 euro. Hoeveel kost een kwart pizza? 

 
zien         

 
horen  

 
merken  

1.Welke getallen heb je nodig? 

Bijv.      En 24 euro 

 

2. Wat moet ik uitrekenen?  
Bijv. hoeveel kost een kwart pizza? 

 

3. Begrijp ik wat er wordt gevraagd? 

Bijv. wat is een kwart. Een kwart is:  

 
4. Welk deel van het geheel moet ik 

uitrekenen? 

Bijv. ik moet  van een hele pizza 

uitrekenen. 

 

5. Wat wordt de som? 

Bijv.  van 24 euro.  

24 : 4 = 6 euro. 

Je stelt jezelf de volgende 

vragen: 

 

In hoeveel stukjes moet ik de 

balk/pizza verdelen? 

 

Wat is ieder stukje waard? 

 

 

Ik controleer: 

 

Of mijn antwoord niet over het 

geheel heen gaat en of mijn 

antwoord logisch is.  

 

Bijvoorbeeld: een hele pizza 

kost 24 euro. Hoeveel kost een 

kwart pizza? 

 

Antwoord: 20 euro. 

Dit antwoord is niet logisch. Een 

hele pizza kost 24 euro. Een 

halve pizza kost dan de helft 

van 24 euro. 

 

Spelling 
De kinderen hebben de toets van spelling blok 4 gemaakt. Deze toets bestaat uit drie categorieën: het dictee, de 
werkwoorden en de grammatica. Deze resultaten staan in Parnassys. Dit wordt nog aangepast, zie het bericht 
hieronder. 
 

  



 
Normering toetsen Staal spellingtoetsen  

We zijn nu al ruim een jaar bezig met implementatie van de methode Staal en zijn op het punt gekomen om de 

normering te evalueren. De normering vanuit de methode is 80%. Na een jaar werken met deze methode is gebleken 

dat deze normering niet passend is in vergelijking met de CITO normering en het beeld van de leerling tijdens de 

lessen. Wij hebben onderzocht hoe we dit het beste kunnen aanpassen. Vanuit de methode STAAL zijn er richtlijnen 

om de normering aan te passen naar 70%. Deze hebben wij overgenomen.    

Dit betekent dat we van de spellingtoets het onderdeel ‘dictee’ voor de groepen 4 t/m 7 opnieuw gaan invoeren met 

de 70% normering. Groep 8 wordt vanaf blok 4 meegenomen. Hierdoor veranderen de scores van uw 

kind. De onderdelen ‘werkwoorden en ‘grammatica’ worden niet aangepast.   

 
 

 

Burgerschap 
 
 

Bordsessies 

Groep 6a heeft het doel ‘een stille vinger opsteken en niet zonder vinger reageren op anderen’ gehaald. Door de 

lockdown hebben we nog geen nieuw doel besproken. 

 

Groep 6b is aan de slag gegaan met het verbeteren van de concentratie. Vooral het ‘niet afleidend of grappig’ doen 

blijkt nog een lastig puntje te zijn. Uiteraard pakken we dit weer op als we op school zijn.  

 

 

Organisatie  
 

 

Sjors sportief tekenwedstrijd  

 
Vanuit Sjors Sportief is tekenwedstrijd georganiseerd. Je kunt meedoen met deze tekenwedstrijd! Er zijn wel wat 

wensen voor de tekening: 

• De tekening is in de lengte gemaakt  

• De tekening is kleurrijk  

• De tekening heeft een sportief en/of een creatief karakter 

  

Als je meedoet en een prachtige tekening hebt gemaakt, kun je hem inscannen (of een foto maken van de tekening) 

en mailen naar b.vanlieshout@veldvest.nl. Er wordt dan gezorgd dat hij bij Sjors Sportief terecht komt. De tekeningen 

moeten vóór 14 januari gemaild zijn! 

 

Kerstviering 

Voor alle kinderen en leerkrachten kwam het onverwachte nieuws dat de scholen op woensdag 16 december gingen 

sluiten. Dit betekende voor de leerlingen dat de gekozen ateliers en het kijken van een kerstfilm helaas niet door 

konden gaan.  

 

Wij hebben geprobeerd er dinsdag alsnog een hele gezellige dag van te maken! 

We hebben een gezellige lunch gehad met een open haard op het digibord, muziek op de achtergrond en wat lekkers 

om te snoepen (kerststolletjes en knijpfruitjes). In de middag hebben we de dag rustig afgesloten door een film te 

kijken. 

 

mailto:b.vanlieshout@veldvest.nl


 
 

Afspraken les op afstand 

Donderdag hebben beide groepen 6 het oefenbelmoment gehad. Dit ging erg goed. Bijna iedereen was het gelukt om 

online te komen. Er zijn een paar afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn hieronder genoemd, zodat u als ouders 

ervoor kunt zorgen dat deze afspraken worden nageleefd. 

1. Kinderen kunnen onderling met elkaar chatten voor vragen of voor de gezelligheid. Het is belangrijk dat 

kinderen op een fijne en aardige manier met elkaar praten en dus geen rare of vervelende berichten sturen 

naar elkaar.  

2. Wanneer de kinderen inbellen, zetten alle kinderen hun microfoon uit, zodat de juf kan praten en beurten kan 

geven aan verschillende kinderen die hun microfoon dan even aan mogen zetten. 

3. Wanneer de kinderen dan een vraag hebben, kunnen ze digitaal een handje opsteken. De leerkracht kan dan 

zien dat deze leerling een vraag heeft. 

4. Als u de juiste klas klikt, komt u in het algemeen overzicht van de groep. Bovenaan staan dan een aantal 

dingen waar u op kunt klikken. Onder het kopje ‘bestanden’ zal per dag een mapje staan, waarin de filmpjes, 

de dagplanning en ander materiaal staat. De dictees zullen via het kopje ‘opdrachten’ verschijnen.  

5. Wanneer uw kind tijdens het werken een vraag heeft, kan uw kind een berichtje sturen naar de leerkracht. De 

leerkracht kan dan reageren of uw kind bellen als dit nodig is. Het is dus niet de bedoeling dat uw kind zelf de 

leerkracht belt.  

6. De antwoorden van het werk dat uw kind heeft gemaakt, zullen vanaf 12.30 online staan. Dat betekent dat 

kinderen hun werk ’s middags, of de volgende ochtend voor ze starten met de planning, nakijken. We hebben 

ook klassikale nakijkmomenten. Het kan dus zijn dat van een bepaalde les geen antwoordenbladen 

beschikbaar komen. Dit wordt dan besproken in een belmoment.  

7. Bij vragen, kunt u altijd mailen, zodat er eventueel een belafspraak gepland kan worden. Bellen naar school is 
niet mogelijk. 
 

 

Belangrijke data 
 

 
Agenda 
21 tot 4 januari: Kerstvakantie 
4 januari: start thuisonderwijs 
8 januari: volgend Zesje 
22 januari: toets topografie  

Verjaardagen 
24 december: Julian 
28 december: Jeremy 
5 januari: Feline en Ez 
7 januari: Jess en Loïs 

 Fijne verjaardag gewenst! 
 
 
 
Wij wensen jullie fijne feestdagen en een hele fijne vakantie! 
 
Met vriendelijke groeten, 

Maureen Mijs en Brechje van Lieshout 

 
 

 
  


