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Borderberichtjes
Na de kerstvakantie zijn we gestart met
de lessen levensbeschouwing. Tijdens
deze lessen komen verschillende
religies en culturen naar voren. De
kinderen reageren tot nu toe positief
op de lessen en vinden het interessant
om hier wat over te leren.
Vorige week zijn we gestart met de
cito’s. We zijn begonnen met rekenen
en gaan deze week verder met
begrijpend lezen en spelling. Volgende
week zal bij iedereen de AVI-toets
(tekst correct en op tijd lezen) en DMTtoets (woordrijtjes correct en op tijd
lezen) worden afgenomen. Ook zal er
nog een tempotoets van rekenen
worden afgenomen in de loop van
volgende week.
Vanaf maandag 18 februari starten de
voortgangsgesprekken. We bespreken
dan de voortgang van uw zoon/dochter
met o.a. de resultaten van de cito’s.

leren ze een interview af te nemen en
welke kritische vragen daar bij horen.
Rekenen:
De toets van blok 5 is afgerond en eind
deze week gaan we een start maken
met blok 6, dit gaat over:
Kommagetallen plaatsen op de
getallenlijn, verhaaltjessommen
uitrekenen met meerdere
bewerkingen, het herkennen van een
symmetrische figuur en werken met
grafieken; deze kunnen aflezen,
interpreteren en vergelijken.
Spelling:
Dit blok oefenen en herhalen we de
categorieën:
- Het koppelteken; Samenstelling
met een afkorting ; tv-gids, wcpapier,
- Samenstellingen met
aardrijkskundige namen.
Bijvoorbeeld; West-Europa
- Met werkwoordspelling de
verleden tijd en voltooide tijd
van een klankvast werkwoord
met –zen en –ven bijvoorbeeld;
geverfd en verhuisd
- Doorgaan met: Bij klankvaste
werkwoorden in de verleden tijd
schrijf ik stam + te(n) of de(n).

Nieuwsflits
De inschrijvingen van de
voortgangsgesprekken gaan via de
Parro app . Wilt u dit downloaden als u
dit nog niet heeft gedaan?

Aanbod in de lessen
Taal:
De komende weken zullen we oefenen
met het consolideren van een aantal
nieuwe woorden. We gaan verder met
het oefenen van het voltooid
deelwoord en leren wat een bijwoord is
en leren ze benoemen in een zin. Ook

Niet vergeten



Dinsdag 5 februari studiedag
(kinderen vrij)
18 t/m 22 februari
voortgangsgesprekken
(inschrijven via Parro app)

