Nieuwsgierig naar groep 5a
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Borderberichtjes
We zijn vorige week begonnen met de
Cito-toetsen. Het gaat super goed en
morgen en overmorgen zijn de laatste
toetsen al aan de beurt. Dat zijn twee
dictees. Nog een aantal kinderen moeten
woordjes lezen bij de juf en dat is het
helemaal klaar! Joehoe! Dat gaan we
vrijdagmiddag vieren! Binnenkort kunt u
zich inschrijven via de Parro-app voor
een gesprek met de leerkracht en krijgt u
de uitslag van de Cito-toetsen te horen.
Natuurlijk is er dan ook ruimte voor
andere vragen en opmerkingen.

Taal:
Met taal werken we over het thema
Herinneringen. Hierbij oefenen we met
voorzetsels, schrijven we een persoonlijk
verhaal, weten de kinderen wat de
basisvorm van een woord is en kunnen
de kinderen het werkwoord in de zin
vinden. De kinderen hebben inmiddels
de toets gehad. Vanaf thema 5 mogen
een aantal kinderen werken met een
plusboek.
Spelling:
We zijn bezig met blok 5. In blok 5 leren
we meervoud met ‘s, zoals foto’s en
zebra’s. Ook oefenen we verder met de
cent-woorden. Woorden met een c die
klinken als een s. De overige categorien
worden tijdens de dagelijkse dictees
herhaald en komen in het werkboek
terug.

Hoe gaat het nu in de groep?

Niet vergeten

Het loopt nog steeds goed in de groep.
Als er eens iets is wordt dat met de
betreffende leerlingen besproken of in
de groep.
Met de classdojo gaat het super goed! Je
ziet dat de puntenverschillen tussen
kinderen helemaal niet meer zo groot is.
Elke dag mogen meerdere kinderen met
een gekleurde pen schrijven en we zitten
inmiddels al op 711 punten. Bij 1000
punten is het weer speelgoedmiddag.

Elke maandag huiswerkmapje mee naar
school. De komende weken wordt er zo
min mogelijk huiswerk meegegeven,
vanwege het werkstuk. Het werkstuk
moet uiterlijk vrijdag 22 februari worden
ingeleverd.

Aanbod in de lessen
Rekenen:
We hebben vandaag de toets van blok 6
gehad. Een blok waarbij we weer verder
oefenen met de tafels. Veel
kinderenhebben de tafel van 6 al
opgezegd. Oefent u thuis ook met uw
kind? Blijf ook de tafel van 2, 3, 4, 5 en
10 herhalen.

Dinsdag 5 februari is het studiedag. De
leerlingen zijn die dag vrij.
De voortgangsgesprekken vinden plaats
in de week van 18 t/m 22 februari.
Binnenkort kunt u zich inschrijven via de
Parro-app.
Vrijdagmidag 22 februari begint de
vakantie. De kinderen hebben gewoon
tot 14.00 uur les.
Bedankt voor het lezen!
Groetjes,
Daniela en Linda

