Beste ouders,
Er is weer een week voorbij gevlogen. Een week waarin het ook rustig was in de 5/6
gang. Dit keer niet, omdat we fijn met elkaar op kamp waren, maar omdat er weer
keihard gewerkt is. Het was ook een stuk stiller, omdat we met elkaar de regels van het
RIVM goed hebben opgevolgd. Alle snotneuzen zaten veilig thuis. Fijn om te zien dat we
dit ook samen doen!
Wat hebben we deze week geleerd?
Rekenen

5: We hebben de analoge- en digitale klok opnieuw
leren aflezen. Dat blijkt toch best lastig voor de
meesten. De hele- en halve uren lukken al heel aardig,
maar de kwartieren zijn nog lastig. Het is natuurlijk ook
best lastig dat 09:45, kwart voor 10 is. De 10 zit nog
niet eens in de klok!
Tip: Oefen dit gerust ook thuis met uw kind. Ze vinden
het doorgaans leuk om een eigen (digitale) wekker of
horloge te hebben. Of als de vraag: “Hoelang nog
voordat we gaan eten?” weer klinkt in uw woonkamer,
stel dan eens deze vraag terug: “Hoe laat is het nu?”.

Spelling

6: We hebben de analoge- en digitale klok herhaald,
met daarbij vooral de focus op de losse minuten. Dit
verliep al goed, maar de tijden goed uitspreken, vinden
we nog lastig. Zo is 09:34 niet 11 minuten voor kwart
voor 10, maar 4 minuten over half 10. Het lijkt wel taal
in plaats van rekenen!
De meeuwen schreeuwen in uw oren, omdat de
zeeleeuwen hun eten opaten.
Ziet u de regel?

Lezen
Kringen

Muziek

De weektaak plannen

Extra 6: Wij zijn gestart met het leren van de juiste
spelling van werkwoorden in de tegenwoordige tijd. De
kinderen kunnen nu uitleggen wat een werkwoord/doewoord is. We gaan hier de komende drie weken nog
mee verder!
Heerlijk iedere dag. Minstens 30 minuten. Het is ook erg
goed voor kinderen om thuis voorgelezen te worden
en/of om zelf ook nog minimaal 15 minuten te lezen.
De eerste kringen worden gegeven. We leren hoe we
tips en tops vriendelijk kunnen geven en hoe je deze
correct kunt ontvangen.
We leren het KinderBoekenWeek lied; “En toen?”, want
wij gaan de KinderBoekenWeek dit jaar openen door het
zingen van dit lied. Emma, onze nieuwe vakleerkracht
muziek, helpt ons hier heel goed bij!
Deze week zijn we gestart met het plannen van onze
eigen taken in een weekplanning. Iedere ochtend kijken
we of we onze planning moeten bijschaven. We vinken
ook al veel taken af, want het werktempo ligt hoog. De
kinderen bepalen ook hun eigen leerdoel. Op de
vrijdagen evalueren we op hun eigen leerdoel en de
planvaardigheid.

Meer nieuws uit de bouw
-

We hebben weer luizen in de bouw. Graag uw kind op luizen/neten controleren en
behandelen indien nodig. Daarnaast zijn de luizenzakken weer te koop bij Harm.
Ieder kind moet in het bezit zijn van een luizenzak.

-

We starten over 2 weken met het project Helden. Tijdens dit project maken de
kinderen in iedere groep een thematafel/themahoek. Mocht u thuis iets binnen het
thema hebben liggen, mogen wij deze dan in de groep lenen? U kunt denken aan
boeken, foto’s, materialen, teksten, verkleedkleren, etc. Hier wat verschillende
perspectieven die we binnen het project tegenkomen;
o
o
o
o

-

Superhelden; Spiderman, Superman, Batman,…
Historische helden; Nelson Mandela, Anne Frank, Spinoza, Aletta Jacobs,…
Helden uit uw eigen familie; iemand die er altijd voor je is, er op een
speciaal moment voor je was, iemand waar je tegenop kijkt,…
Voorwerpen die als heldhaftig kunnen worden beschouwd; lievelingsknuffel
waardoor ik op mijn eigen kamer durfde te slapen,…

Tijdens het project Helden zoomen de kinderen ook op hun eigen stamboom (en
dus familie) in. Zij maken een echte (kunstzinnige) stamboom. Wilt u zorgen dat
uw kind zoveel mogelijk kleine foto’s meeneemt van familieleden? Let op we gaan
hiermee knippen en plakken!

Met vriendelijke groeten,
Namens de bovenbouw 5-6,
Youri Gorissen

