Datum:
Belangrijke data:
24-2: studiedag
27-2: theaterdag

Carrousel
De Carrousel workshops waren een groot succes. De kinderen hadden hun onderdeel goed
voorbereid en zij konden daardoor goed helpen. Ook hebben ze zelf de workshops kunnen beleven
en ook dat was een groot succes. De kinderen hebben veel geleerd ( door te doen) over ICT en
computers.

Wat komt er de komende weken aan de orde?
Taal
Groep 6 leert:
● dat je woorden letterlijk en figuurlijk kunt gebruiken
● dat er verschil is tussen standaardtaal en spreektaal
● hoe je uitdrukkingen opzoekt en de betekenis ervan kunt geven
● wat afkortingen zijn en betekenen
● de trappen van vergelijkingen
groep 7 leert:
● dat er synoniemen zijn voor bekende woorden
● een persoonsvorm (pv), het onderwerp (ond) en het gezegde (gez) in een zin te vinden
● het verschil tussen een spreekwoord en een gezegde
● de voltooide tijd en onvoltooide tijd.
● betekenis geven aan nieuwe woorden
● de bijwoorden

Spelling
groep 6 leert
● de vaste stukjes ( -ing, -sel, -te, -heid)
● woorden als banaan correct te schrijven (onbeklemtoonde lettergreep)
● onthoudwoorden met -ch en -cht
● meervoud ‘s
● onthoudwoorden met -ei en -ij
● persoonsvormen met -gen, -chen, -ven, zen, -ten.
● hoofdletters en leestekens gebruiken
groep 7 leert:
● zwakke werkwoorden met -ten en -den correct te schrijven
● onthoudwoorden met y en x
● onthoudwoorden met i (je hoort -ie-)
● het stoffelijk bijvoeglijk naamwoord
Rekenen
Groep 6 leert oa:
● vermenigvuldigen en delen tot 1000
● cijferen tot 1000
● inhoud, tijd, oppervlakte
● oriëntatie met getallen tot 20.000
● introductie van de breuken
● kommagetallen bij meters en kilometers
Groep 7 leert oa:
● oriëntatie met getallen tot 1.000.000
● optellen en aftrekken (200-75-75=)
● vermenigvuldigen en delen (25x75 en 896:14)
● kommagetallen tot 3 cijfers achter de komma
● breuken
● procenten (hoeveel is de korting en hoeveel moet je nu betalen)
● gewicht, inhoud, lengte
Engels
In de twee lessen bij de song Rude van Magic! leren de kinderen: woorden voor mensen/familie;
vertellen welke kleren je aantrekt of draagt; een interview begrijpen; vragen en vertellen wat
iemand anders heeft; vertellen wat je wel en niet hebt.
Vreedzame School
We hebben hart voor elkaar! We praten veel over hoe je communiceert, hoe je graag wil dat
anderen tegen jou praten en wat je doet als je boos op elkaar bent. De kinderen weten het al goed
en dus gaan we leren ons bewust te worden om die toe te passen in de klas en buiten.

