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Inhoud 

  

 
Engels 
Afgelopen week hebben de leerlingen de toets van Unit 2 gehad. De leerlingen hebben hun toets in mogen zien en in 
Parnassys staat het resultaat in de vorm van één cijfer.  

 
Rekenen en taal 
We zijn inmiddels gestart met Blok 5 van rekenen. De volgende doelen 
komen aan bod in dit blok.  

- Werken met de reken- machine als rekenhulp  
- Verkenning van procenten  
- Relatie tussen percentages en breuken  
- Procenten in groei- en afnamesituaties  
- Herleiden van gewichtsmaten  
- Relatie tussen gewicht en … weergeven in een grafiek  

 
 
 
Spelling 
We hebben veel geoefend met trema-woorden, zoals: officiële, industriële, beëindigen, e.d. Ook oefenen 
we op dit moment veel met de verleden tijd van klankvaste (zwakke) en klank veranderende (sterke) 
werkwoorden. De leerlingen doorlopen hierbij steeds het schema, zodat ze weten hoe ze de woorden 
moeten schrijven en dit niet op gevoel gaan doen. Voorbeelden van klankvaste werkwoorden: ik raad – ik 
raadde, ik kneed – ik kneedde. Voorbeelden van klank veranderende werkwoorden: ik vind – ik vond, ik 
draag, hij rijdt – hij reed.  
 

 

 

Burgerschap 

 
 
Nieuwskringen en debatteren 
We zijn gestart met de nieuwskringen. Het is belangrijk dat de leerlingen voor een ‘stelling’ zorgen aan het 
einde van de kring. Deze stelling moet discussie opleveren. We gaan de komende periode meer aandacht 
schenken aan het debatteren. De leerlingen leren hun mening te geven over een bepaald onderwerp. Ze 
leren hun mening te uiten en te onderbouwen. Daarnaast leren ze te luisteren naar de mening van een 
ander en ze leren belangstelling te hebben voor andermans opvattingen. Het is mooi om te zien hoe 
leerlingen elkaar laten uitspreken en zich kunnen richten op het onderwerp.  
 
 



 

 
Organisatie 
 

 

Sinterklaas 
Gisteren hebben we Sinterklaas gevierd in de klas. De leerlingen hebben lootjes voor elkaar getrokken en 
een gedicht geschreven. Verder hebben we bingo gedaan met prijsjes. We hebben een leuke dag gehad! 
 
Viering donderdag 17 december 
Donderdag 17 december a.s. staat de hele dag in teken van Kerstmis en saamhorigheid. Deze dag zal iets 

anders verlopen dan normaal vanwege de huidige Corona maatregelen. Toch maken we er met de klas 

een fijne dag van! De leerkracht gaat samen met de leerlingen de klas omtoveren tot een sfeervol lokaal. 

Samen gaan ze de tafels versieren en met knutselcreaties het lokaal versieren. Voor de lunch nemen de 

kinderen zelf eten mee. De kerstcommissie heeft wel voor elke leerling een lekkere attentie voorzien.    

In de ochtend zullen er verschillende creatieve ateliers en/of activiteiten plaatsvinden. De groepen 7 van 

BS EigenWijs komen de gehele dag naar MFA midden om samen met de groepen 6 en 8 deel te nemen aan 

de ateliers en de lunch. In de middag zullen er in elke groep kerstactiviteiten plaatsvinden, waarin de 

kerstgedachte wordt meegenomen. Dit betekent dus dat uw kind meteen in de ochtend op de MFA 

wordt verwacht en ook daar na schooltijd weer naar huis gaat, we komen deze dag dus niet op de Rank. 

Voorleeswedstrijd 
Vandaag heeft de voorleeswedstrijd plaatsgevonden op de MFA. Sam 
(groep 7A) en Demy (groep 7B) hebben voor onze klassen gestreden. Ze 
hebben het allemaal fantastisch gedaan. Het weren leuke verhalen om 
naar te luisteren. Maaike van groep 8B heeft de wedstrijd gewonnen en 
zal naar de volgende ronde gaan en het opnemen tegen leerlingen van 
andere scholen uit Velhoven. We willen alle leerlingen bedanken voor 
hun deelname en enthousiasme.  
 
 
 

Belangrijke data 

 

- Maandag 7 december topografietoets B. Noord-Europa: Scandinavië, België en Verenigd Koninkrijk.  

- Woensdag 16 december toets aardrijkskunde, deze krijgen de leerlingen aankomende week mee naar 

huis.  

- donderdag 17 december; kerstviering. De leerlingen worden op EigenWijs verwacht en we zullen ook de 

hele dag op de MFA blijven.  

 

 
 
 
 
 

 



 
 
 

Verjaardagen 

 
 
 

 
Hieperdepiep hoera voor: 
 
Mirthe Gerrist wordt op zaterdag 5 dec. 11 jaar 
 
Kerem Yildirim wordt op dinsdag 15 dec. 10 jaar 
 
 
 
 
 
 

Met vriendelijke groeten, 
 

De leerkrachten van groep 7 

Bianca van Beek, Debby Mutsaers (7A) 

Erik van Woerden en Rachel Smets (7B) 

 

De eerst volgende nieuwsbrief ontvangt u van ons op vrijdag 18 december. Wij wensen iedereen een fijn 

Sinterklaasweekend! 


