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Inhoud 

  

Algemeen 
De leerkrachten zijn wederom trots op de manier waarop de leerlingen deze week weer aan de slag zijn 
gegaan met het thuisonderwijs. We begrijpen ook van ouders dat het niet altijd makkelijk is en u zoekende 
bent hoe u thuis het schoolwerk op een zo'n optimaal mogelijke manier kan vormgeven. We hebben 
respect voor de manier waarop u als ouder(s) met uw kind aan de slag bent gegaan en hen hulp biedt waar 
nodig. Sommige leerlingen werken ook veel samen en de meeste leerlingen vragen de leerkracht zelf om 
hulp. De leerkracht kan met de leerlingen meekijken in Teams als ze hun scherm delen. Dat heeft een 
aantal keer positief uitgepakt, zodat de leerling weer verder kon. Verder kijken de leerkrachten het 
gemaakte werk na en de leerlingen ontvangen dan de feedback. We controleren ook het gemaakte werk 
online.  
 
Spelling/taal 
Voor spelling hebben de leerlingen via opdrachten het spelling dictee gemaakt en via de oefensoftware 
van Staal konden ze taal (woordenschat) en spelling oefenen. Rachel heeft gisteren ook tijdens het online 
belmoment een oefendictee gedaan en vandaag met ze de werkwoorden in de verleden tijd geoefend. De 
leerlingen kunnen zelf via de volgende link ook oefenen voor Cito spelling werkwoorden en niet-
werkwoorden: https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-7  
 
Rekenen 

Voor rekenen zijn de leerlingen deze week bezig geweest met percentages, breuken en verhoudingen en 

hebben ze het gemiddelde berekend. Vandaag hebben ze op redactiesommen.nl de contextsommen 

geoefend. Als we zien dat leerlingen meerdere fouten maken, proberen we met hen daarover in gesprek te 

gaan.  

 

Geschiedenis  

Voor geschiedenis hebben we de afgelopen 2 weken aandacht geschonken aan het 

thema ‘Nederland in opbouw’. De leerlingen zijn in de huid gekropen van een kind 

in de hongerwinter, een kind van een NSB’er, een kind uit een Jappenkamp of een 

Joods kind. In les 2 hebben ze gelezen, geluisterd, gekeken en geleerd over Willem 

Drees en wat hij heeft betekend voor de Nederlandse samenleving. In de derde les 

hebben ze geleerd over wie de Nozems uit de jaren ’50 waren en in de 4de les gaan 

de leerlingen een collage maken over de stijl uit de jaren ’50 en ’60. We zullen dit 

thema waarschijnlijk eindigen met een quiz met vragen over het geleerde in dit 

thema. 
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Burgerschap 

 
 
Het Jeugdjournaal  
 
Zeker in deze tijd is het voor leerlingen extra belangrijk om mee te krijgen wat er in de maatschappij 
gebeurt. Op school zouden we normaal gesproken elke dag het Jeugdjournaal kijken. Ons advies is om dit 
dus thuis ook voort te zetten. Elke ochtend staat het ochtendjournaal online op www.jeugdjournaal.nl, dit 
duurt 5 minuten. In de avond staat het avondjournaal online, dit duurt 20 minuten. 
 

 
 

 

 
Organisatie 
 

Ophaalmomenten boek en schoolmaterialen 
 

Voor groep 7 is er vandaag geen ophaalmoment. De planning voor volgende week is al gemaakt en we 
hebben volgende week geen andere boeken/materialen nodig. Als het goed is wordt de komende dagen 
duidelijk of de scholen vanaf maandag 25 januari weer opengaan. Mocht dat niet het geval zijn, dan zal 
komende week een ophaalmoment gepland worden op de Rank. 
 
 

Belangrijke data 

 

• Studiedag: maandag 25 januari. Er zal deze dag geen opvang zijn. Als de scholen deze dag weer  

opengaan, zullen de leerlingen dus op dinsdag 26 januari starten.  

• Eerstvolgende nieuwsbrief: vrijdag 22 januari 

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

 
 
 

Er zijn geen jarigen komende week. 
 
 

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 22 januari. 


