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Schoolweek 21 

Wij zijn met rekenen gestart met blok 5. Daarnaast oefenen wij veel met 
de Verliefde Harten. Hierbij hebben wij een memory, een domino en een 
bingospel ingezet. Door middel van deze spelletjes willen wij de 10-

sommen automatiseren. 10-sommen zijn sommen met de getallen 0 tot 
en met 10, met uitkomst 10 (3+7, 8+2, et cetera). Ook hebben de 
kinderen een strip gemaakt met de spellingcategorieën waar de meesten 

nog moeite mee hebben. Dit zijn de woorden behorende bij het 
categoriewoord beer: je hoort een i maar je schrijft ee. Ook de ui-
woorden zijn vaak nog lastig.  

Inmiddels zijn de meeste witte portfoliomappen ingeleverd. Dat is fijn, 
want er wordt door de kinderen en de leerkrachten hard gewerkt om ze te 
vullen.  

Volgende week 

Ook deze week staat in het teken van het vullen van de portfolio's. De 
kinderen kiezen werk waar ze trots op zijn en schrijven reflecties op hun 

werk.  

Voor op de kalender 

Maandag 14 februari Start inschrijving portfoliogesprekken 

Vrijdag 18 februari Portfolio's mee naar huis 

14.30 Start voorjaarsvakantie 

Maandag 31 maart Start grote schoolproject VUUR 
Week van de portfoliogesprekken met kinderen 

Vrijdag 8 april Parade ter afsluiting van het grote schoolproject 
VUUR 

Woensdag 13 april Paasontbijt 

Vrijdag 22 april Aandacht voor Ramadan en Suikerfeest 

Maandag 9 mei Start Geschiedenis project: Tijd van Jagers en 
Boeren 

Maandag 16 mei  Start Week van het Verkeer 

 

 

 



 

(Voor)leestips 

Het voorlezen van boeken en verhalen aan kinderen is ontzettend 
belangrijk, o.a. voor de woordenschat en tekstbegrip. Daarnaast leren 
kinderen dat het leuk is om verhalen te lezen. In het kader van de 

Nationale Voorleesweken hebben wij een tiplijst bijgevoegd. Veel 
voorleesplezier!!!  

Ook hebben wij het verzoek om thuis je kind minimaal 10 minuten per 

dag hardop te laten (voor)lezen. Voor een goede leesontwikkeling is het 
belangrijk om te lezen, lezen, lezen! 

 

Fijn weekend! 

Ouafae, Cynthia, Mirjam, Sandra, Lidewij, Erynn, Eelco en Yvonne 


