Nieuwsgierig naar groep 6a
30 januari 2019

Borderberichtjes
De eerste weken na de Kerstvakantie
zitten er weer op. Wat is er hard
gewerkt zeg! Inmiddels zijn we druk
bezig met het toetsen van de Cito’s. Aan
het eind van deze week zijn we klaar.
Vorige week woensdag hebben wij
samen met de hele klas een mooie
sneeuwpop gemaakt bij de draak. Er lag
nog lekker veel sneeuw waardoor de
sneeuwpop erg groot is geworden. Het
was fijn om even na alle Citotoetsen te
kunnen spelen met elkaar in de sneeuw.

Nieuwsflits
Als u zich nog niet geregistreerd heeft in
Parro, is het verzoek dit zo snel mogelijk
te doen. Volgende week vrijdag 8
februari zullen de ouders/verzorgers die
meerdere kinderen op school hebben
als eersten worden uitgenodigd om zich
in te schrijven via Parro voor de
oudergesprekken! Vanaf maandag 11
februari start de inschrijving voor
iedereen. Lukt het registreren niet? Laat
het mij weten!
Is er geen geschikt moment gevonden
binnen Parro om het voortgangsgesprek
te plannen? Loop dan even binnen of
mail mij even, dan kijken we samen wat
we kunnen plannen.

Aanbod in de lessen
Taal: In het nieuwe blok van taal gaan
we aan de slag met: het gebruiken van
voegwoorden, de persoonsvorm juist
schrijven, het onderwerp en gezegde
vinden in de zin.
Rekenen: We zijn bezig met het
afronden van tientallen en
honderdtallen en we kunnen hiermee
sommetjes uitrekenen. Ook grote
vermenigvuldigingen kunnen wij nu
uitrekenen, zoals: 2500:50.
Spelling: In het nieuwe blok van spelling
zullen we verkleinwoordjes leren
schrijven met –aatje/-ootje/-uutje/nkje. Ook leren we de nieuwe categorie:
cadeauwoord.

Het schoolvoetbaltoernooi komt er
weer aan. Deze week hangen de
inschrijflijsten op de deur. Graag eerste
even uw toestemming als uw kind
hieraan mee wilt doen.

Niet vergeten




5 februari studiedag, de kinderen
zijn dan vrij.
8 februari start inschrijving Parro
voor ouders/verzorgers met
meerdere kinderen
11 februari inschrijving Parro voor
iedereen

