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Rekenen
Bij rekenen leren we klokkijken en
rekenen met geld. Wat krijgen we terug
bij de kassa?

Borderberichtjes
Op dit moment zitten we midden in de
Cito’s.
We zijn begonnen met rekenen,
begrijpend lezen en spelling. Ook wordt
bij iedereen de AVI-toets (tekst correct
en op tijd lezen) en DMT-toets
(woordrijtjes correct en op tijd lezen)
afgenomen.
Vanaf maandag 18 februari starten de
voortgangsgesprekken. We bespreken
dan de voortgang van uw zoon/dochter
en ook de resultaten van de Cito’s.
Door de Nationale voorleesdagen is er
meer voorleestijd. We zitten helemaal in
de verhalen van Benjamin Brinks en zijn
Hamster Stinkie:

Nieuwsflits
Vergeet u niet de Parro-app te
installeren op uw telefoon? Binnenkort
volgt de uitnodiging om u in te schrijven
voor de voortgangsgesprekken.

Aanbod in de lessen
Taal
We gaan weer verder met goed lopende
zinnen en leren de verschillende
woordsoorten toe te passen, zoals:
werkwoord, zelfstandig naamwoord,
bijvoegelijk naamwoord en lidwoord.

Spelling
Wij hebben categorie 10 en 11 geleerd:

Categorie 10: Klankgroepenwoord
Voorbeeld: lange klank
De klankgroep is lopen
De laatste klank is loo
Dat is een lange klank en dan neem ik
een stukje van de oo weg: lopen
Voorbeeld: korte klank
De klankgroep is bakken
De laatste klank is ba
Dat is een korte klank en dan schrijf ik
de k dubbel: bakken
Voorbeeld: tweetekenklank
De klankgroep is touwen
De laatste klank is tou
Dat is een tweetekenklank en dan schrijf
ik het woord zoals ik het hoor: touwen
Categorie 11: verkleinwoord
Dan je, tje of pje erachter.
Ik hoor de “u”, maar ik schrijf je “e”.

Niet vergeten
* Dinsdag 5 februari hebben wij een
studiedag, daardoor zijn alle kinderen
vrij.
*Maandag 18 februari tot en met
vrijdag 22 februari zijn de
voortgangsgesprekken. Ik ben er elke
middag en op dinsdag in de avond.

