Nieuwsgierig naar 5B
08-01-2019

Borderberichtjes
Allereerst een ieder de beste wensen
voor 2019. Fijn om iedereen weer
gezond en wel op school te hebben. Wij
zijn dit jaar begonnen met een nieuw
klasgenootje: Benyamin. Van harte
welkom.
Deze week en volgende week oefenen
wij nog hard voor de eerste ronde Cito’s
van dit jaar. De Cito’s zullen met name
op de maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag worden afgenomen. Alleen deel
3 van rekenen zal op een woensdag
worden afgenomen.
Vandaag hebben de kinderen de
samenvatting van aardrijkskunde blok 4
meegekregen. Donderdag 17 januari zal
de toets plaatsvinden.

Nieuwsflits
Vandaag hebben jullie als het goed is in
de mail een uitnodiging voor de app
Parro ontvangen. Via deze app willen wij
(als start) de inschrijving voor de
rapport/voortgangsgesprekken laten
verlopen. Mocht u geen e-mail hebben
ontvangen, dan hoor ik het graag.
Beste ouders/verzorgers,
Zoals jullie weten loop ik stage bij de
groep sinds oktober. Ik heb het
ontzettend naar mijn zin met de leuke
klas, maar ik moet in het tweede
semester van mijn schooljaar naar de
onderbouw van de school. Ik heb hier
natuurlijk heel veel zin in, maar ga de
klas wel missen!

Mijn laatste stagedag is volgende week
dinsdag (15 januari). Vanaf dan ga ik
stage lopen bij groep 1-2B (de
Olifantengroep) bij Maria
Spreeuwenberg.
Met vriendelijke groet,
Esther Geboers

Aanbod in de lessen
Taal
Wij zijn gestart met het thema:
‘Herinneringen.’ In dit thema ligt de
nadruk op:
- Verschillende
werkwoordsvormen;
- Voorzetsels;
- Herkennen tegenwoordige tijd
en verleden tijd;
- Grondwoorden herkennen uit
verkleinwoorden, werkwoorden,
bijvoeglijk naamwoorden,
zelfstandig naamwoorden.
Rekenen:
Deze week ronden wij blok 5 af.
Toetsonderdelen zijn:
- Optellen en aftrekken over het
honderdtal
- Tafel van 2, 4, 6, 8 en 10
- Meten met schaal op een kaart
In blok 6 leren wij:
- Berekenen hoe lang iets heeft
geduurd.
- Verdubbelen en halveren
- Cm, dm en m vergelijken
- Oppervlakte en omtrek
berekenen.
Spelling:
Wij zijn aan het werk in blok 4.
Aankomende donderdag krijgen wij
hierover het dictee en volgende week

gaan wij herhalen en oefenen voor de
cito spelling.
Vreedzame school:
Volgende week starten wij met blok 4.
Dit blok heet: ‘We hebben hart voor
elkaar.’
Binnen dit blok leren wij:
- Het benoemen van gevoelens;
- Gevoelens overbrengen;
- Manieren van omgaan met
boosheid;
- Manieren van opkomen voor
elkaar.

Niet vergeten
-

15 januari juf Esther voor het
laatst.
17 januari toets aardrijkskunde
blok 4
Van 21 januari tot en met 1
februari Cito toetsen.

