Nieuwsbrief
Bovenbouw
Vrijdag 11 maart
Beste ouders,
Wat gebeurt er nu in de bovenbouw?
Rekenen

Groepen 5-6
5: We breiden de
basisvaardigheden die we
aan het begin van het jaar
hebben geleerd uit. We
focussen ons meer op de
strategie en minder op de
begripsvorming.
6: We bieden nieuwe stof
aan. Daar waar het begin van
het jaar behoorlijk wat
herhaling bevatte, is dat nu
echt anders. We leren
rekenen met verhoudingen.
Breuken vormen daar het
uitgangspunt voor.

Taalrondes
(teksten)

Wij schrijven dit project weer
twee teksten. Een daarvan
komt voort uit het bespreken
van spreekwoorden.
Figuurlijk en letterlijk
taalgebruik staat in deze
lessen dus centraal.

Taal

We herhalen alle categorieën.
En we besteden extra
aandacht aan de regels die
a.d.h.v. de toetsing nog
moeilijk waren.
Groep 6 herhaalt de regels
voor de spelling rondom de

Groepen 7-8
7: Er komen veel nieuwe zaken
aan bod bij rekenen. We
hebben het over gemiddeldes
berekenen, verhoudingen en
procenten. We herhalen
oppervlakte en omtrek en de
contextproblemen die we
oplossen gaan over komma
getallen en getallen tot aan
miljarden.
8: Veel zaken die we bij groep
acht aanbieden, zijn herhaling
en verdieping van de vorige
jaren. Zo hebben we het over
rekenen met breuken, omzetten
van procenten naar breuken en
kommagetallen, gebruiken van
grafieken, schaal en
gemiddeldes.
Ook bij 7-8 schrijven we twee
teksten. De eerste is een tekst
over een keer toen we het vuur
in onszelf voelden. Hier staat
het gebruik van interpunctie,
hoofdletters en de inleidingmidden-slot structuur centraal.
De tweede tekst is een verslag
van proefjes die we zullen
uitvoeren rondom vuur.
We herhalen wekelijks een
categorie uit het begin van het
jaar aan de hand van dagelijkse
dictees. Daar besteden we extra
uitleg aan het herkennen en
uitleggen van de categorie.

werkwoorden in de
tegenwoordige tijd.

Topografie

We oefenen daarnaast ook
met het zoeken van
lidwoorden, zelfstandige
naamwoorden, bijvoeglijke
naamwoorden, voorzetsels en
werkwoorden.
Groep 5 kent de provincies
en hoofdsteden; hoera!
Groep 6 verdiept zich nu in
iedere provincie. Aan het eind
aan het jaar zijn de topo top
100 steden getoetst. Dit is
een mooie basis om in groep
7 Europa en de wereld te
leren ontdekken.

Engels

We oefenen met persoonlijke
voornaamwoorden, de namen
van familieleden én het
aflezen van de hele en halve
uren op een klok.

Bij groep 7 herhalen we tot aan
de meivakantie alles wat te
maken heeft met de verleden
tijd van werkwoorden.
Bij groep 8 herhalen we alle
woordsoorten.
Groep 7 kent alle landen en
hoofdsteden van Europa. Zij
verdiepen zich nu in
verschillende landen en regio's
uit Europa. Zaken zoals
rivieren, steden, grenzen,
cultuur, toeristische attracties
en nog veel meer worden nu
per plek grondiger bestudeerd.
Momenteel bevinden we ons in
Centraal- en Oost-Europa.
Groep 8 kent alle landen en
hoofdsteden van de hele
wereld. Ook zij verdiepen zich
nu in verschillende gebieden en
continenten. Momenteel leren
zij over Noord-Amerika.
Bij Engels hebben we het de
komende periode over zinnen
die je kan gebruiken om je
gevoel te uiten.

We lezen daarnaast op
vrijdagen 15 minuten in het
Engels voor.
En hoe zit het met digitale geletterdheid.... De komende periode krijgen de
kinderen weer een workshop. We bereiden ons daarnaast achter de schermen
voor op de implementatie van een methode binnen deze leerlijn.

Schooltuinen groep 6
De kinderen moeten thuis van hout een naambordje maken voor in de
schooltuinen. In onderstaand filmpje kunnen jullie zien welke tips de
schooltuinen daarvoor geeft. De bordjes moeten uiterlijk 8 april op school zijn.
Bordjes mogen ook al eerder mee naar school genomen worden.
Naambordje schooltuinen (link)

Verkeersexamen 7-8
Gisteren zijn de verkeersexamens gemaakt in de groepen. De leerkrachten
hebben de toets ook nabesproken. De kinderen horen van de leerkrachten of ze
mee kunnen doen aan het praktisch verkeersexamen. Mochten hier vragen over
zijn kunnen jullie terecht bij nico.driessen@zevensprong-amsterdam.nl .

Inhaalmoment schoolfoto
Voor de kinderen die afwezig waren op de dag van de schoolfoto is er een
inhaalmoment op dinsdag 22 maart.

Warme groet,
Soumaya, Ine, Nico, Marga, Cathérine, Guido, Christine, Erynn, Arjan, Zineb,
Carine, Nicky, Rosa, Désiree, Cindy en Youri

