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9 april 2021 
 

 

  

 

Inhoud 

  

 
Algemeen 
In de bijlage een stuk opgenomen m.b.t. Burgerschap in groep 7B.  
 
Spelling 
Voor spelling herhalen de leerlingen allerlei categorieën. Bij spelling werkwoorden leren de leerlingen de ‘loop’ regel 
te gebruiken. Het is namelijk lastig te bepalen wanneer ‘je’, of ‘oom Bert’, achter het werkwoord staat of het 
werkwoord dan met ‘t’ of zonder ‘t’ wordt geschreven.  
 
Rekenen 
Voor rekenen zijn we gestart met Blok 9. De grote deelsommen worden hier weer behandeld. De leerlingen oefenen 
verder met het maken van deze sommen m.b.v. hulprijtjes. Dit hebben ze eerder geleerd in de Lockdown periode. 
Het is belangrijk dat de leerlingen dit veel oefenen om het tempo van het oplossen van deze sommen op te voeren. 
De leerlingen gaan breuken gelijknamig maken en optellen en helen uit breuken halen. Ze leren getallen afronden op 
tienden en op honderdsten.  
 
Taal 
Voor taal zijn we gestart met volgende thema ‘Buitenissig’. In dit thema staan weer 40 nieuwe woorden centraal. De 
leerlingen gaan weer een schrijfopdracht maken bij het thema en ze spreken en luisteren met en naar elkaar over dit 
onderwerp.  
 
Aardrijkskunde 
De leerlingen zijn al heel wat te weten gekomen over de 
Europese Unie. Een aantal leerlingen zijn bezig een mind map 
te maken waarin ze alleen de belangrijkste informatie noteren 
en met afbeeldingen ondersteunen. Het is een goede manier 
om het geleerde goed te onthouden en snel en gemakkelijk te 
kunnen herhalen.   



 

 

 

Burgerschap 

 
 
Groep 7A 
De leerlingen hebben een goede start gemaakt met het wekelijks 
reflecteren op een sociaal- en leerdoel wat ze zelf hebben gekozen. 
Ze kunnen steeds beter antwoord geven op onderstaande vragen: 
- Wat ging goed? 
- Waar ben je trots op? 
- Wat heb je geleerd? 
- Wat heb je ontdekt over jezelf? 
- Was het doel haalbaar? 
- Wat neem je mee naar volgende week? 
 

  
Groep 7B 

Zie bijlage. 

 

 

 

 

Organisatie 

 
Theoretisch en praktisch verkeersexamen 
Op dinsdag 18 mei a.s. zal uw kind het theoriegedeelte van het verkeersexamen maken. Om dit zo goed mogelijk 
voor te bereiden zijn wij in de klassen volop aan het oefenen met verschillende verkeersborden- en afspraken. De 

leerlingen kunnen oefenexamens maken op de site https://examen.vvn.nl/oefenen. We weten van voorgaande 
jaren dat veel leerlingen hier gebruik van maken en zien dat dit helpend is om de verkeersafspraken te onthouden. 

 
In juni volgt het praktijkexamen, waarbij de leerlingen een route moeten fietsen en er gekeken wordt of ze 
vaardig genoeg zijn om zelfstandig te kunnen fietsen in het verkeer. De leerlingen ontvangen binnenkort 
een plattegrond met de route in Veldhoven. Het is slim om deze route voor het praktijkexamen al eens te 
fietsen.  
 
  

https://examen.vvn.nl/oefenen


 

 
Entreetoets groep 7 
In groep 7 wordt de Entreetoets afgenomen. Hierbij worden verschillende onderdelen getoetst. In de volgende 
nieuwsbrief zal er meer uitgelegd gaan worden over de Entreetoets in groep 7. Voor nu is het belangrijk om te weten 
dat dit schooljaar de toetsperiode van 19 mei t/m 4 juni zal zijn.  
We gaan in de aankomende 2 weken samen met de leerlingen het kennismakingsboekje doornemen zodat ze straks 
goed voorbereid zijn. 
 

Op www.kids4cito.nl en www.leestrainer.nl kunnen de leerlingen oefenen voor de Entreetoets.  
Wij stellen het erg op prijs als u rekening kunt houden met het plannen van afspraken, deze graag in de middagen. 
 
Koningsdag 
Op 23 april staan de Koningsspelen op het programma. Als werkgroep hebben we bij elkaar gezeten om te kijken hoe 
we deze dag zo waardevol, maar ook zo veilig mogelijk plaats kunnen laten vinden. We willen jullie graag informeren 
over hoe het programma er grotendeels uit zal zien. 

 
Doel van de dag:  
- De leerlingen weten wat Koningsdag inhoudt;  
- De leerlingen weten dat de Koningsspelen in 2013 voor het eerst georganiseerd werden in het kader van de 
inhuldiging van Koning Willem-Alexander met als doel leerlingen in het primaire onderwijs en hun ouders te laten 
zien dat samen goed ontbijten en actief bewegen belangrijk, maar vooral ook heel leuk is.   

 
Vrijdag 23 april  
Zoals op de site van de Koningsspelen te lezen is kan het ontbijt, zoals we gewend zijn, niet doorgaan “Vanwege de 
onzekere situatie en onvoldoende zicht op mogelijkheden en maatregelen op 23 april wordt het Koningsontbijt van 
2021 verplaatst naar volgend jaar. Gezamenlijk ontbijten op school binnen de op dit moment geldende adviezen, 
maatregelen en richtlijnen is niet wenselijk.”  

Alle groepen gaan buiten aan de slag met sport en spel. Iedere groep start in de klas, ook de leerlingen van 
groep 7 starten op de Rank. Iedereen opent de dag op een leuke manier met de groep, passend bij de doelen 
zoals hierboven beschreven.  
 
De groepen 1/2 zullen spellen uitzetten op de speelplaats bij de ‘aula’. Zij zullen daar rouleren en spelen.  
 
De groepen 3/4/5 spelen spellen buiten op het grote plein en bij de wadi’s. Daar zullen vakken uitgezet worden 
waarin per vak steeds één groep een spel speelt.  
 
De groepen 6/7/8 spelen spellen op het grote veld tussen De Parasol en het parkeerterrein van de MFA. Ook daar 
zullen vakken uitgezet worden en speelt iedere groep het spel in het betreffende vak.  
 
Voor de groepen 3 t/m 8 worden acht spellen bedacht waaronder één pauzemoment. Voor ieder spel is 15 min. tijd 
gereserveerd. De leerlingen nemen zelf fruit en drinken mee, zodat ze tussendoor ook wat kunnen drinken en eten. 
Het pauzemoment is namelijk voor elke groep op een ander tijdstip en de leerlingen willen misschien tussendoor 
ook wel iets gezonds nuttigen.  
We gaan er met z’n allen een sportieve, gezonde en leerzame dag van maken waarbij we steeds bovenstaande 
doelen voor ogen houden. Ook in de aanloop naar de Koningsspelen zal de leerkracht in de groep aandacht 
schenken aan bovenstaande doelen middels passende activiteiten.  
 
Wanneer het weer het niet toelaat om buiten te sporten en spelen, zal de leerkracht een aangepast programma 
verzorgen in de klas.  
 
Wij hebben er zin in!  

 
 

http://www.kids4cito.nl/
http://www.leestrainer.nl/


 

Belangrijke data 

 
 

- maandag 19 april toets Aardrijkskunde ‘De Europese Unie’ 
- Vrijdag 23 april: Koningsspelen EigenWijs. 
- Vrijdag 30 april toets topografie.  
- Dinsdag 18 mei: theorie-examen verkeer groep 7.  
- woensdag 19 mei t/m vrijdag 4 juni Entreetoets groep 7. 

 

 

Verjaardagen 

 
 
Wij feliciteren:  
 

- Dinsdag 13 april wordt Imme (7B) 11 jaar. 
- zaterdag 24 april wordt Naomi (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 23 april. 


