Beste ouders van groep 5/6,
Er is alweer een week voorbij gevlogen. Deze week lag de focus op het
ontwikkelen van routines tijdens de reken- en spellinglessen. De kinderen weten
nu wat er gedurende een week van hen verwacht wordt en dat geeft rust. We
zijn klaar om vanaf komende maandag echt aan de slag te gaan met elkaar;
werk!
Maar ook spelen en vieren doen we al behoorlijk, zo hebben we een circuit
gedaan. Alle groepsleerkrachten hebben een knutsel met de kinderen gemaakt
dat als versiering wordt meegenomen naar de kamplocatie. We vierden dat we
samen mochten leren en dat we lief voor elkaar moeten zijn.
Wat leren we nu?
Rekenen

Tekst

Spelling

Gym
Kringen

5: We hebben geleerd dat getallen bestaan uit een
honderdtal, tiental en eenheid. Super handig als je
bijvoorbeeld op de getallenlijn plus- en minsommen wilt
uitrekenen.
6: We herhaalden de stof uit groep 5. Gelukkig zijn we
de getallenlijnen nog niet verleerd te maken.
Deze week herschreven we onze teksten. Dat konden
we doen, omdat we samen met de groepsleerkracht
meerdere teksten op het bord bespraken. De spelling
van alle woorden hebben we goed bekeken en we
leerden onszelf hierin te verbeteren.
Deze week behandelden we de categorieën Molen en
Mollen. We hebben woordpakketten gemaakt met
woorden als; piratenschepen, krokodillen en haken. We
hebben elkaar gedicteerd en op vrijdag hebben we de
week afgerond met een dictee.
We hebben nu ook twee gymstagiaires. Het was leuk
om met deze jongens te voetballen. Verder renden we
van honk naar honk tijdens het honkballen!
We hielden een vergaderkring over de gang van zaken
in de groep, luisterden en vierden. We hebben ook in de
kring les gekregen van Emma, onze nieuwe
vakleerkracht muziek.

Komende week
We gaan week 3 alweer in en dat betekent dat we de kinderen helemaal
onderdompelen in een volledige lesweek, met (bijna) alle taken die in groep 5/6
wekelijks aan de orde komen. Tuurlijk gaan we ook stoom afblazen tijdens de
gym en middagen. Want er moet natuurlijk ook geoefend gaan worden voor de
bonte avond.
Contactgegevens
Wij lopen met de kinderen mee naar buiten na schooltijd. Maar mocht u ons per
mail willen bereiken, kan dat via:

Christine: christine.bijvanck@zevensprong-amsterdam.nl
Soumaya: soumaya.jebbar@zevensprong-amsterdam.nl
Bram : bram.methorst@zevensprong-amsterdam.nl
Yvet: yvet.vos@zevensprong-amsterdam.nl
Rosa: rosa.beekman@zevensprong-amsterdam.nl
Youri*: youri.gorissen@zevensprong-amsterdam.nl
*bouwcoördinator
Met vriendelijke groeten,
Christine, Soumaya, Yvet, Rosa, Bram en Youri

