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Inhoud 

  

 
Algemeen 
We hebben afgelopen week een mail gehad van de 
contactpersoon als het gaat om het verkeersexamen. We zijn in 
de klas al volop aan het oefenen met de theorie en we zullen één 
dezer weken een uitdraai meegeven aan de leerlingen en hen 
stimuleren om de route te gaan fietsen en oefenen met u als 
ouder. In mei/ juni zullen de examens afgenomen worden bij de 
groepen 7 en 8.  
 
Alle Citotoetsen hebben we afgelopen week afgerond. De resultaten hiervoor zijn zichtbaar in Parnassys. 
Mocht u vragen hebben hierover, dan kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht van uw kind. We 
zullen na 31 maart de uitslagen ook op papier mee naar huis geven.  
 
 
Spelling 
Afgelopen donderdag hebben de leerlingen het spellingdictee van blok 6 gemaakt. 2 Lastige woorden in 
het dictee waren ‘synthetische’ en ‘mozaïek’. We hebben de toets gezamenlijk besproken en de leerlingen 
hebben daaruit een kennisdoel gekozen om aan te gaan werken de komende week. Het herkennen en 
toepassen van de regel bij het voltooid deelwoord vraagt aandacht en het werkwoordelijk gezegde.  
 
 

Rekenen 
Voor rekenen zijn we letterlijk een kubieke meter gaan 

bouwen afgelopen donderdag. De leerlingen hebben ervaren 

hoe groot een kubieke meter is. Ook hebben de leerlingen de 

kubieke dm gezien en ervaren en gekeken hoe vaak deze in de 

kubieke meter past.  

 

Taal 

De leerlingen zijn op dit moment een ‘ode’ aan het schrijven voor een gekozen zelf gekozen ‘held’. Ze 

hebben elkaar feedback gegeven op de ‘ode’ tot nu toe en gaan daarna nog eventuele aanpassingen en 

verwerken. Op maandag en dinsdag gaan de leerlingen de ‘odes’ aan elkaar voorlezen/ voordragen.  

 

  



 

 

Aardrijkskunde 

Voor aardrijkskunde leren de leerlingen de aankomende 

weken meer over de Europese Unie. Zo hebben ze afgelopen 

week een poster moeten maken van een EU-land naar keuze 

en daar verschillende feitjes en weetjes op verwerkt door te 

zoeken op het Internet en in de Atlas.  

 

 

 

 

Burgerschap 

 
 
De afgelopen week hebben de leerlingen van groep 7A ontdekt dat 
het op tijd klaar zitten voor de les wel weer even een opfrisser kon 
gebruiken. De leerlingen hebben er in de groepsvergadering dan 
ook voor gekozen om dit doel weer even centraal te stellen. Ook 
hebben de leerlingen individueel in kaart gebracht wat ze al goed 
kunnen als het gaat om ‘leren-leren’, wat nog aandacht vraagt en 
waar ze nog hulp bij nodig hebben. Iedere leerling heeft uiteindelijk 
1 doel gekozen om de komende week extra op te letten. Ze hebben 
nagedacht over hoe ze hieraan willen werken en wat ze daarvoor 
‘nodig’ hebben.  
 

De leerlingen van groep 7B zijn op dit moment 
nog volop kennis aan het maken met de nieuwe 
leerkracht Jan. Dat is altijd weer even wennen en 
daar dient ook tijd voor genomen te worden 
middels kennismakingsspelletjes om op die 
manier aandacht te schenken aan 
groepsvorming. Ook heeft de groep middels 
grafieken in kaart gebracht of de groep als groep 
functioneert en wat er eventueel nodig zou 
kunnen zijn om een positief groepsklimaat te 
creëren. Wat voor groep willen wij zijn, wat 
hebben we daarvoor nodig en hoe komen we 
daar met elkaar? 

 

Organisatie 

 
In de bijlagen zijn twee informatieve teksten toegevoegd van leerlingen die een stukje over Lentekriebels 
hebben geschreven. Wat hebben ze dit goed gedaan! Wie weet wat er een volgende nieuwsbrief te lezen 
is van de leerlingen zelf….. 
 
 
 



 

 

Belangrijke data 

 

 
Maandag 5 april: tweede paasdag Alle leerlingen zijn deze dag vrij. 

 

 

Verjaardagen 

 
 
Wij feliciteren:  
 
Donderdag 8 april: Tess uit groep 7A 11 jaar! 

 
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

De leerkrachten van groep 7 

Bianca van Beek, Debby Mutsaers (7A) 

Erik van Woerden en Jan Pieter Heidema  (7B) 

De eerstvolgende nieuwsbrief ontvangt u van ons op vrijdag 9 april. 


