Beste ouders van kinderen in bouw 5-6,
Hij is weer in ons land en dat maakt dat de kinderen altijd een beetje wiebelig
zijn. Leuk! In de gangen hangen de eerste Piet(jes Mondriaan) en de eerste
teksten over Malle pietje worden alweer geschreven. De surprises zijn nu hottopic en zorgen voor de jaarlijkse kleine geheimpjes tussen kinderen. Wat een
fijne periode.
Wat hebben we deze week gedaan?
Rekenen

5: We leren wat symmetrie is en kunnen dit
toepassen.
Verder oefenen wij keihard met de klokken. We
vinden dit echt heel lastig. Thuis dus goed blijven
oefenen is het advies.

Spelling

6: We hebben de stopwatch leren toepassen. Best
makkelijk en vooral heel leuk. Wij moeten de
digitale tijd en de analoge tijd met elkaar kunnen
combineren. Dat vonden we nog wel een lastige
koppeling.
5: Het gebak is gegeten door de bewoners van het
bos.
U ziet nu dicteren we ook de lidwoorden voor het
zelfstandige naamwoord, want we hebben geleerd
wat dit is.

Werkwoordspelling +
tekst

Lezen
Mediawijsheid

6: De circusdirecteur heeft last van de coronacrisis.
Wat is die /c/ toch lastig, soms een /s/, soms een
/k/, grrr!
We schrijven een creatieve tekst binnen het thema
Piet en Sinterklaas. We doen dit in de
tegenwoordige tijd. Groep 6 weet nu hoe ze de
werkwoorden goed kunnen schrijven. We passen de
kennis van afgelopen maanden toe in een echte
tekst; gaaf!
We krijgen deze week een boekje mee, zodat we
allemaal thuis meer gaan lezen. En nog leuker... je
mag het boekje houden.
We bieden sinds dit jaar ook mediawijsheidlessen
aan. Dit doen we door in gesprek te gaan over een
thema. Deze week was het thema; Social Media.
Wat is het? Wat doen mijn woorden met een ander?
Wat is reclame? Wat is privacy?

Komende week
We starten met de Gouden (?) eeuw! Leuk. Hier kunt u meegluren in wat de
rode draad zal zijn tijdens dit project:
https://www.thinglink.com/scene/1382811240425848835

Blijf deze brieven lezen om te weten wat we verder allemaal leren. Ook op de
site staan mooie foto’s.
Om jullie sneller van leuke foto’s en filmpjes te kunnen voorzien, heeft jullie kind
een AVG toestemmingsformulier meegekregen. Zodra wij van iedereen in een
stamgroep het toestemmingsformulier ontvangen hebben, kunnen we via de
stamgroepapp jullie actiever meenemen in onze avonturen!
Leesboekjes mee naar huis
De kinderen hebben een leesboekje van school meegekregen. Zo hopen we het
lezen thuis nog meer van de grond te krijgen, want lezen... dat helpt pas echt
om beter te worden in school! De boekjes hoeven niet terug.
Sinterklaas – al begonnen?
Zijn jullie al begonnen aan het lootje?
Want de Sint is al aangekomen met zijn bootje.
Hij gaf ons via een brief een goede raad.
Wacht niet te lang met je surprise, anders ben je te laat.
Ohja, wees geen oen,
Volgende week zetten we onze schoen,
Dus vergeet hem maandag niet,
Anders word je misschien wel vergeten door Sint en Piet.
Huiswerk en nakijken
We vingen geluiden op dat wij mogelijk niet al het huiswerk met de kinderen
bespreken. Graag nemen we jullie mee in onze werkwijze:
We kijken spelling altijd na en bespreken indien nodig de fouten met de
kinderen. Rekenen zetten we, omdat de opdrachten remediërend van aard zijn,
in om te signaleren welke kinderen extra instructie nodig hebben. Deze kijken
we dus niet klassikaal na.
Nieuwsbegrip, oftewel begrijpend lezen, kan verschillend worden nagekeken. De
leerkrachten streven ernaar op verschillende doelen de opdracht na te
bespreken. Dit kan op taakaanpak, inhoudelijke leerdoelen of leesdoelen zijn. Dit
is groepsafhankelijk.
Wij wensen jullie een fijn weekend.
Met warme groeten,
Christine, Soumaya, Rosa, Yvet en Youri

