
 

 

Weekbrief groep 5-6 
Vrijdag 10 september 

 

Beste ouders, 

De eerste werkweek zit er alweer op. Lees de brief alsjeblieft aandachtig door. Er 

staan een hoop oproepen in.  

 

Herhaling:  Portfoliomappen groep 6 

Willen jullie de portfoliomappen van groep 6 meegegeven naar school? Het gaat 

om de dikke mappen. De inhoud van groep 5 mag in zijn totaliteit erin blijven 

zitten. We bouwen daarop door.  

Kinderen uit groep 5 krijgen van ons een nieuwe map. Ook zij-instromers krijgen 

een portfoliomap van school.  

 

Luizen in de bouw 

Ze zijn er weer, onze grote kindervrienden. Willen jullie je kind weer controleren 

op luizen en indien nodig hiertegen behandelen?  

 

Feestweek tikkie 

We hebben nog maar een paar betalingen binnengekregen voor de feestweek. 

We herinneren jullie graag aan het betaalverzoek. Jullie bijdrage is cruciaal om 

dit soort activiteiten ook in de toekomst door te laten gaan.  

We vragen een bijdrage van 55 euro. Je kunt met de volgende link betalen: 

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=FhlJs7nAA0wM40

KlQ0hRn0InYaj0UTvx  

 

Maandag met de fiets 

Aankomende maandag gaan we op de fiets naar een voorstelling in de 

Meervaart. We vertrekken om 11.45 en zijn om 14.30 weer op school.  

Willen jullie eraan denken dat alle kinderen maandag dus op de fiets komen? 

Mocht je kind echt niet kunnen fietsen óf er is een andere reden waarom fietsen 

niet mogelijk is, horen we dat graag z.s.m. We kunnen dan maandagochtend 

kijken wat de mogelijkheden zijn. Mochten we intern geen oplossing vinden 

zullen we die kinderen verdelen over de groepen 3-4 of 7-8. 

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=FhlJs7nAA0wM40KlQ0hRn0InYaj0UTvx
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=FhlJs7nAA0wM40KlQ0hRn0InYaj0UTvx


 

Helpen bij het schrijven van getallen 

Vandaag hebben we met succes de tafeltoets van 1 en 10 afgenomen! Wat ging 

dat al erg goed. We zien dat kinderen nog erg veel moeite hebben met het snel 

opschrijven van de getallen. Het helpt om thuis af en toe eens een getal dictee 

te doen. Je dicteert je kind als het ware een getal in plaats van een woord. Het 

opgenoemde getal moet jouw kind zo snel mogelijk opschrijven.  

 

Fijn weekend!  

Warme groet, 

Soumaya, Carine, Marga, Arjan, Rosa en Youri  


