
Beste ouders, 

Deze week houden we het kort. Niet omdat we niks gedaan hebben, integendeel! We 

weer erg hard gewerkt met elkaar.  

Wat hebben we deze week gedaan? 

Rekenen 5: we leren de keersommen uit ons hoofd. Maar leren 

ook weer opnieuw de betekenis achter de som. Wisten 

jullie dat 3x5 niet hetzelfde betekent als 5x3?  
 

6: we leren afronden op tientallen, hondertallen en 

duizendtallen. Daarnaast leren we hier ook sommen 
mee maken.  

Spelling Deze week maakten we een dictee met wel 24 woorden. 
Hierin zaten alle doelen van afgelopen weken verstopt. 

Na het analyseren van het dictee konden we de hele 

week aan onze eigen leerdoelen werken; zo herhaalt 
ieder voor zich wat hij/zij lastig vond. En groeien we 

allemaal!  

Heldenproject We hebben een keuzecursus gehad op maandag, 

dinsdag en donderdagmiddag. De kinderen kozen uit; 

heldenmuziek, heldendrama, held op sok knutselen en 
lezen óf een boom als held zien (natuur).  

 

Na de vakantie mogen kinderen nog een keer kiezen, 
want dan doen we het nog een keer.  

Begrijpend lezen We mindmappen in groepen om zo alle informatie over 
een held naar keuze samen te vatten.  

Kinderboekenweek  We behandelen iedere ochtend een boek, verbonden aan 

de geschiedeniscanon. Zo bespraken we held Anton de 
Kom, Annie M.G. Smidt en ‘hebban ola vogola'. Wat is 

lezen toch leuk!  

 

Toestemming beeldmateriaal  

We zien dat velen van jullie al de beeldvoorkeuren in Social Schools hebben ingevuld. Als 

jullie dit nog niet gedaan hebben, willen jullie dit dan alsnog in orde maken? Zo kunnen 

wij kijken of we eventueel foto’s per klassenapp met jullie kunnen delen. Hiervoor is het 

belangrijk om te weten of kinderen wel of niet binnen een stamgroep gedeeld kunnen 

worden.  

Later meer informatie hierover.  

 

Bedankt! 

Allereerst bedankt voor de lieve mails en gesprekken met jullie waaruit jullie waardering 

meer dan ooit blijkt. Het is fijn om te merken dat onze inzet gezien en gewaardeerd 

wordt. Daarnaast bedanken wij jullie voor de fijne start van het schooljaar.  

 

Fijne herfstvakantie! 

 

Met vriendelijke groeten, 



Namens de bovenbouw 5-6, 

Youri Gorissen 

 

 

 

 


