Beste ouders van kinderen uit groep 5/6,
Wat een week! Leest u mee? We kijken uit naar de 2e week van ons helden
project.
Kinderboekenweek
De kinderboekenweek is geopend, afgelopen woensdag door een zingende bouw
5-6. Willie Water was ook weer van de partij en komt volgende week ook met
een kleine voorstelling in de groepen. Ze had een ‘waterboek'… Wat dat inhoudt
horen we vast komende week van haar.
Ohja, wisten jullie dat lezen enorm belangrijk is voor alle vakken? We krijgen
regelmatig de vraag; wat kan mijn kind thuis doen om extra te oefenen? Er is
één ding dat zeker helpt; lekker lezen uit een boek dat het kind zelf leuk vindt.
Het niveau is ondergeschikt aan het leesplezier van de kleine boekenwurm. Dus;
lezen in wat je leuk vindt op een plekje dat je leuk vindt.

Topo rooster groepen 6
Hieronder treft u het toets rooster voor topografie aan. Deze toetsen dienen
vooral om kinderen te leren dat ze thuis soms ook een taak moeten uitvoeren.
Het is hun verantwoordelijkheid om te leren, maar ze kunnen maar al te hard
een steuntje in de rug gebruiken van jullie. Wijs hen op tijd op het leren voor de
“toets", maar laat ze gerust ook een keer te laat beginnen met leren. Zij leren
op deze manier ook verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces te nemen.
De kinderen hebben één oefenboekje voor alle toetsen meegekregen van de
leerkracht. Mocht deze kwijt zijn, laat de kinderen dan alsjeblieft zelf om een
nieuwe vragen. Zo kunnen we ze ook aanleren zorgvuldig met hun spullen om te
gaan.

Datum
Vrijdag 23/10/2020
Vrijdag 13/11/2020
Woensdag 02/12/2020
Vrijdag 19/02/2021
Vrijdag 19/03/2021
Vrijdag 16/04/2021
Vrijdag 28/05/2021
Vrijdag 25/06/2021

Toets
1
2
3
4
5
6
7
8

Succes met (samen) leren!
Helden
Heeft u de helden op de ramen al zien hangen? We bespreken een hele boel
historische helden met de kinderen. In mijn vorige brief stond ook een link om
jullie meer te betrekken bij wat er speelt in de bouw. Heeft u al een kijkje
genomen? De kinderen hebben ondertussen kennis gemaakt met Karel de Grote,
Willem van Oranje en Aletta Jacobs.
Hier nogmaals de link: https://www.thinglink.com/scene/1363845821296017411
Wat hebben we deze week gedaan?

Rekenen

Spelling
Lezen
Muziek

Heldenproject

5: we leren getallen te plaatsen op een getallenlijn.
Hierbij is het belangrijk dat wij honderdtallen,
tientallen en eenheden goed kunnen splitsen.
6: we leren duizendtallen. Het bekende HTE-schema
(vraag er thuis eens naar!) wordt nu een DHTEschema.
Het hondje van een vriend plaste tegen het boompje
naast de eend.
De KinderBoekenWeek is gestart!
We zongen En toen op het schoolplein voor de andere
bouwen. Helaas nog zonder ouders... Grr stomme
corona. Ze hebben het zo goed geoefend dat ze het
vast thuis nog een keer voor jullie willen zingen 😉
Deze week leren we veel over verschillende helden
die de leerkrachten gekozen hebben. Komende week
krijgen we meer vrijheid in het onderzoeken van een
eigen historische held. We leren mindmappen!
Daarnaast houden we een taalronde over een
heldhaftige daad van onszelf.
Tot slot een keuzecursus binnen de bouw. De
kinderen kiezen uit; beeldende vorming, drama of

muziek. Gedurende 3 middagen worden ze echte
muzikanten, acteurs of kunstenaars.
Theedoeken te koop
We hebben samen een mooie bouwtheedoek gemaakt. U heeft hierover van
Marja al een mail gehad. Heeft u die gezien? Hier is de inschrijflink:
https://forms.gle/LTN7sW7oxn6cAnmt8
Grijp deze unieke kans! Leuk voor later...

Foto’s
Op de website vindt u foto’s vanuit de bouw. Leuk!
https://zevensprong-amsterdam.nl/groepen/groepen-5-6/fotos/

Contact met de leerkracht
Als je iets maar vaak genoeg herhaalt, dan slijt het erin... Dus:
Zoek ons gerust na schooltijd op bij vragen of opmerkingen rondom de ontwikkeling
van uw kind. We staan er echt voor jullie. Mocht het na schooltijd echt niet
uitkomen, kunt u ons altijd mailen. Hier, nogmaals, de mailadressen.

Bram: bram.methorst@zevensprong-amsterdam.nl
Christine: christine.bijvanck@zevensprong-amsterdam.nl
Soumaya: soumaya.jebbar@zevensprong-amsterdam.nl
Yvet: yvet.vos@zevensprong-amsterdam.nl
Rosa: rosa.beekman@zevensprong-amsterdam.nl
Youri: youri.gorissen@zevensprong-amsterdam.nl
Blijf niet met vragen rondlopen, maar spreek ons aan. We spreken jullie graag.

Fijn weekend!
Met vriendelijke groet,
Namens de bovenbouw 5/6,
Youri Gorissen

