Beste ouders,
Wat vliegt de tijd toch wanneer je het gezellig hebt. We werken hard door aan onze Piratenknutsels
en blijven ons nog één week verdiepen in wat samenleven inhoudt. Deze week hebben we veel
lopende opdrachten afgerond en de groepen beginnen hun werkritme te vinden. Leest u mee wat we
deze week gedaan hebben?
Afgelopen week
Rekenen

Teksten

Spelling

Gym
Begrijpend lezen

Lezen

5: We hebben geleerd dat je niet alle
keersommen meer hoeft te stampen. We
stampen 1x, 2x, 5x en 10x en de rest… dat
kunnen we beredeneren. Best lastig, maar de
eerste stappen zijn gezet.
6: We leerden dat keersommen eigenlijk best
flexibel zijn. Zo is 46x4 het zelfde als 4x 46, 8x
23 of 92x2. Zien jullie wat we doen? Daarnaast
hebben we ons verdiept in het tekenen van
splitsdakjes tijdens de deelsommenlessen. 96:8,
rekenen we nu uit door twee hulpsommen te
bedenken. 80:8= en 16:8=. Veel simpeler!
Wow! We hebben onze samen tekst in het net
overgeschreven, voorgedragen en gevierd. Wat
zijn we trots. Wisten jullie dat we er een
schoolboek van gaan maken? Samen met de
andere bouwen! Lekker samen…
Ohja, onze samen tekeningen zijn ook af; samen
in begroetingen. De theedoeken worden
gedrukt en over een tijdje kunnen jullie er een
kopen. Gaaf!
De kinderen babbelen terwijl ze staan te
grabbelen. -eren, -enen, -elen. We horen twee
keer een /u/, maar schrijven een e.
Verstoppertje!
We hebben geleerd dat voedselverspilling echt
een groot probleem is op de aarde. Gebeurt dat
thuis veel?
In alle groepen krijgen een aantal kinderen
leesinstructie, dat doen we samen aan de
instructietafel. Anderen lezen uit een eigen
boek en op vrijdag; iedereen met zijn neus in de
stripjes.

Komende week
We gaan natuurlijk op kamp. Heeft u de brief goed doorgenomen? We frissen nog drie punten kort
op:
1. Denkt u aan een 10uurtje en lunch voor de eerste dag op kamp?

2. Kinderen komen verkleed. Geen piratenoutfit? Geen probleem. Gewoon in het zwart, rood of
zwart/wit-gestreept komen. Dan ben je namelijk al snel een piraat.
3. We laten telefoons, camera’s, tablets en snoep thuis. Wij zorgen hiervoor.
We kijken ernaar uit uitgezwaaid te worden!
Ajaj, piraten.
Namens de gehele bouw,
Youri Gorissen

