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Inhoud 

  

Algemeen 
De leerkrachten zijn trots op de manier waarop de 
leerlingen deze week aan de slag zijn gegaan met het 
thuisonderwijs. We hebben alle leerlingen online 
ontmoet en kunnen helpen waar nodig. De leerlingen 
worden steeds zelfstandiger en weten ons via de agenda 
in een vergadering te vinden. Aan het begin van de week 
was het voor iedereen nog even zoeken waar alles stond 
en hoe alles werkte, maar nu al komen we echt aan 
lesgeven toe. Ook gaan de meeste lessen door volgens 
planning en gaan we dus verder waar we op school 
gebleven waren, we zijn super trots op hoe de leerlingen 
dit doen!  
We merken dat veel leerlingen een fijne structuur in de dag aanbrengen, dat is erg knap. Op tijd klaar 
zitten (aangekleed en wel), na 1,5 uur ongeveer korte pauze en daarna door tot de lunchpauze. Ook geven 
leerlingen steeds beter aan wanneer ze te lang met het thuiswerk bezig zijn (tot na 15.00 uur in de 
middag). Dat is fijn voor ons om te horen, want dan kunnen de leerkrachten en de leerling samen op zoek 
naar een oplossing.  
 
Spelling 
Voor spelling hebben de leerlingen via opdrachten steeds het spelling dictee gemaakt. Verder hebben ze 
geoefend met de verschillende spellingscategorieën.    
 
Taal  
Voor taal zijn de leerlingen aan de slag gegaan met het schrijven van een lead (inleiding) voor het 
krantenbericht. Vandaag hebben ze dit krantenbericht verder afgeschreven en aangevuld met inhoudelijke 
alinea’s. De leerlingen krijgen feedback op het ingeleverde werk.  
 

Rekenen 

Deze week is in het blok vooral aandacht besteed aan het kolomsgewijs 

delen. De leerlingen hebben stap voor stap aangeleerd hoe ze dit 

moeten doen. Belangrijk is het maken van een hulprijtje bij stap 1. 

Vandaag hebben de leerlingen geoefend met de contextsommen. Deze 

kunnen ze ook extra oefenen op www.redactiesommen.nl i.p.v. het 

kwartiertje op Rekentuin bijvoorbeeld.  

 

 

 

 

http://www.redactiesommen.nl/


 

 

Burgerschap 

 
 
Vandaag hebben we tijdens het inbelmoment de Dag Vandaag gedaan. In de Dag Vandaag kwamen de 
gebeurtenissen van deze week in Amerika ter sprake. We hebben het samen gehad over wat de leerlingen 
er al van hadden gehoord, wat ze er zelf van vonden en waarom het zo actueel is nu. 
 

 
 

 
Organisatie 
 

Aankondiging rapporten en oudergesprekken  
 

Het duurt nog even, maar op woensdag 10 februari krijgen de leerlingen het eerste rapport mee naar 
huis. Bij het rapport zit ook de uitnodiging voor het oudergesprek.  
  
In de onderbouw worden de oudergesprekken met de ouder en de leerkracht gehouden. Zit uw kind 
in groep 5, dan mag uw kind ook aansluiten en meepraten over zijn of haar eigen ontwikkeling. Dit is niet 
verplicht. Vanaf groep 6 is het de bedoeling dat het kind-ouder- leerkracht gesprekken zijn.   
  
De oudergesprekken staan gepland op donderdag 25 februari en maandag 1 maart.   
Deze zullen digitaal plaatsvinden. Hiervoor wordt u door de leerkracht van uw kind met een 
link uitgenodigd. Dit gebeurt middels een uitnodiging vanuit uw eigen mailadres.  
Wilt u ervoor zorgen dat u tijdig klaar zit en online bent? De camera van uw device graag aan, zodat we 
elkaar ook aan kunnen kijken en de microfoon even gedempt. De leerkracht zal via Teams contact 
opnemen op het tijdstip van uw gesprek. We danken u hartelijk voor de medewerking.  
 
 
Belcontact met ouders 

Deze week hebben wij nog niet alle ouders gesproken en bij sommigen de voicemail ingesproken. Let op, 
wij bellen met een anoniem nummer.  

Volgende week proberen wij iedereen gesproken te hebben. Bij vragen kunt u ons altijd een mail sturen. 

 



 
 

Belangrijke data 

 

• Houd aankomende week de nieuwsberichten wat betreft Corona in de gaten. (persconferentie) 

• Eerstvolgende nieuwsbrief: vrijdag 15 januari 

• Oudergesprekken: donderdag 25 februari en maandag 1 maart via Teams 

 
 
 

Verjaardagen 

 
 
 

Hieperdepiep hoera voor: 
 
Job wordt 13 januari 11 jaar! 
Lisa wordt 14 januari 10 jaar! 
 
 
 

Met vriendelijke groeten, 
 

De leerkrachten van groep 7 

Bianca van Beek, Debby Mutsaers (7A) 

Erik van Woerden en Rachel Smets (7B) 

 

De eerstvolgende nieuwsbrief ontvangt u van ons op vrijdag 15 januari. 


