
Beste ouders van kinderen uit groep 5/6,

Onze eigen (super)helden zijn er weer; de vakantie is voorbij! We pakten de draad weer 
op, alsof we nooit zijn weggeweest. Hieronder een overzicht van afgelopen week. 

Deze week deden we 

Rekenen We leerden opnieuw wat kilogrammen en grammen zijn, 
maar ook hoe ml, cl, dl en l eruit zien. Bovendien leerden 
we zelfs de weegschaal én de maatbekers te gebruiken. Wij
zijn klaar om thuis te gaan bakken! 

Spelling We herhaalden de klanken /f/ en /v/, maar ook de /s/ en 
de /z/. Soms vergeten we nog dat onze keeltjes trillen bij 
de letters /z/ en /v/. We hebben er toch nog best veel 
moeite mee. 

Gym De jaarlijkse piepjestest is weer geweest. Uitgeput dat we 
waren!

Project We hebben een echt Lagerhuisdebat gevoerd. Dat was leuk
want het ging over argumenten. We leerden dat een 
mening iets anders is dan een feit. Super handig, want we 
schrijven momenteel ook een echt betoog! 

Muziekles We leren echte noten lezen; de kwartnoot, de achtste noot 
en de halve noot. Vraag ons maar eens naar de peer, appel
en sinaasappel. Verder zijn we druk met “Opzij, opzij, 
opzij".

Lezen Oops, sommigen hadden de hele vakantie niet gelezen. We 
hebben dus ook veel gelezen met elkaar. We hebben 
afgesproken ook thuis weer meer te gaan lezen! 

En je zou het bijna vergeten, maar we hebben nieuwe tafelgroepjes. Zo leren we weer 
met anderen in de groep samen te werken. Dat is soms heel spannend! 

Graag extra aandacht voor

 De kinderen worden niet op school gecontroleerd op luizen. Wilt u dit zelf a.u.b. 
controleren. Mocht uw kind luizen hebben, wilt u dan 
youri.gorissen@zevensprong-amsterdam.nl op de hoogte brengen? 

 We moeten veel ventileren. Het is handig om een vestje op school te hebben 
liggen, zodat we de ramen (ook tijdens de koudere maanden) veel open kunnen 
houden. 

 De oudergesprekken zijn komende weken. Heeft u zich ingeschreven? 
 We merken dat veel kinderen moeite hebben met kloklezen (analoog en digitaal). 

We besteden er in de groepen aandacht aan, maar ook thuis is het wenselijk dat 
jullie eraan werken. Dat kan echt heel speels; “Hoe laat is het nu?" “Hoe laat is 
het nu en hoelang heb je nog voordat je naar bed moet?". Het kopen van een 
horloge stimuleert ook het leren aflezen van de klok. 
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De oudergesprekken – Hoe? Wat? Waar?

In de bijlage van deze mail zit de uitleg over de gesprekken. Wilt u deze dit weekend 
a.u.b. lezen en testen? De groepsleerkrachten horen het graag (z.s.m.) als het niet lukt. 

Verder zijn de kinderen welkom bij het gesprek; graag zelfs! We gaan er dan ook vanuit 
dat zij aansluiten. We praten namelijk liever met het kind, dan over het kind. Mocht de 
leerkracht een reden zien om het kind even te vragen het gesprek te verlaten, hoort u 
dat tijdens het gesprek. We vragen u dan het kind even weg te sturen van de computer. 

Bij vragen, trek op tijd aan de bel. Het zijn drukke tijden voor ons, dus een reactie kan 
wat langer uitblijven. 

Fijn weekend,

Namens de bovenbouw 5/6,

Youri Gorissen


