
 

Nieuwsbrief groep 6,       november 2020 

                       

                                                                               
Kinderboekenweek 2020: En toen? 

Van 30 september t/m 16 oktober was het Kinderboekenweek op school. Het thema was En toen? Als 
opening hebben we naar een mooi verhaal geluisterd van vertelgroep Verve. De kinderen vonden het super 
leuk. In de klas hebben we de jaarlijkse schrijfwedstrijd gehouden. Iedereen heeft een geschiedenisverhaal 
geschreven, de juffen en de meester hebben de beste drie uitgekozen en over deze beste drie is door de 
kinderen gestemd. Het verhaal van Ahlam is als winnaar uit de bus gekomen. Een prachtig verhaal over de 
tijd van de VOC. Zij heeft in verschillende groepen haar verhaal voorgelezen. Heel goed gedaan Ahlam!  

 
‘'Vroeger in de tijd van de VOC’' 
‘'Jay was altijd een lieve jongen. Hij pestte nooit en was lief tegen iedereen. Hij was heel erg creatief. Hij 
wou heel graag op een schip werken maar dat kon niet, want hij had geen geld. Je zou denken, waarom 
zoekt hij geen werk? Maar dat kon niet, want hij was nog heel jong en ook heel slap. Iedereen wilde een 
sterke man die zware dingen kon oppakken. 
Jay woonde in een weeshuis en dat vond hij stom. Hij wou in een van die chique huizen wonen. Maar 
jammer, dat kon niet. Op een van de dagen werd hij heel vroeg wakker. Toen hij wakker was, begon hij over 
een manier te denken om van dat vreselijke weeshuis weg te rennen. Niemand wist dat hij al maanden zat 
te denken om weg te rennen. En toen! En toen had hij een idee! Hij ging een pak stelen van een begeleider  
van het weeshuis. 
Hij ging uit zijn kamer en liep rustig naar de kamer waar ze alle kleren wassen van de mensen die in het 
weeshuis werken. Hij had heel snel zijn maat gevonden, maar ineens hoorde hij voetstappen aankomen. Hij 
ging heel snel een verstopplek zoeken. Hij ging in een kast verstoppen. De deur van de kamer ging open en 
hij hoorde iemand roepen: ‘'Wie is hier?’' En toen ging de deur weer dicht. 
Hij kroop uit de kast en hij deed de kleren aan, die hij gekozen had. Rustig ging hij naar de kamer waar hij 
was. Een van de vrouwen ziet hem, maar die zegt niks. Hij denkt in zijn hoofd: ‘'Yes, eindelijk is hij uit dat 
stomme weeshuis’'. Hij is heel blij. 
Hij zag zoveel mensen om zich heen en toen zag hij een man tegen zijn richting komen en de man ze: 
‘'Hoi!’'. Jay zei hoi terug. De man voeg of Jay werk zocht en Jay zei ‘'Ja.’'. Maar Jay wist niet dat deze man 
een zielverkoper was. Maar Jay was nog jong omdat te weten. Toen Jay ja zie begon zijn avontuur. 
Eerst ging de man aan Jay heel veel bier geven, maar Jay had te veel bier gedronken en toen werd hij 
duizelig en zijn ogen gingen dicht. Toen Jay wakker werd, keek hij om zich heen. Er waren heel veel mannen 
om hem heen. Een van de mannen zei: ‘'Welkom bij de VOC’'. Jay was bang, hij zei: ‘'Waar ben ik?’' De man 
zei: ‘'We zijn in het midden van de zee.’' Jay ging opstaan en hij schrok. Een van de mannen zei: ‘'Misschien  
overleven wij het niet’'. Zes maanden zijn geweest en de meeste van de mannen hebben scheurbuik. Toch 
overleeft Jay het wel.’' 
 



Kind van de dag 
We zijn gestart met het kind van de dag. Iedere dag komt er een kind aan bod. Dit kind 
wordt willekeurig getrokken uit een envelop. De andere kinderen gaan een compliment 
bedenken voor dat kind. Deze complimenten worden samen met het compliment van de 
leerkracht opgeschreven. Dat vel gaat in het persoonlijke mapje van uw kind. 
 
Jarigen 
In november hebben we maar liefst 5 jarigen! Dit zijn Gwen, Indy, Sil, Domani én Aaliyah. Alvast van harte 
gefeliciteerd! 

 
Wist u dat … 

− In november gaan we beginnen met de danslessen van Veldhoven danst.  

− Er op maandag 16 november een studiedag gepland staat. De kinderen zijn dan niet op school. 

− Op vrijdag 20 november het eerste rapport van groep 6 meegaat. De rapportgesprekken zullen ook in 
november plaatsvinden. Hoe dit zal gebeuren i.v.m. de geldende coronamaatregelen wordt nog naar u 
gecommuniceerd. 

− we in groep 6 op 4 december een surprise ochtend hebben? Half november trekken we lootjes en uw kind 
krijgt dan de nodige informatie mee omtrent de surprise. 

 
Taal en spelling 
We starten deze maand met thema 3  van onze methode Taal Actief. Het thema is ‘mode’. 
 
Taal: 

 
 
Spelling:

 
 
 
Rekenen 
Ook bij rekenen zijn we gestart met blok 3. In blok 3 komen de volgende onderwerpen aan bod: 



- Cijferend delen 
- Het aantal kwartalen, weken en dagen van een jaar 
- Klokkijken in minuten 
- De digitale tijd aflezen tot 24 uur 
- Afronden op honderdtallen en duizendtallen 
- Het antwoord schatten bij delingen 

 
Geschiedenis 
We zijn begonnen met het volgende thema: “Slavernij”. Dit is best een heftig thema en kinderen kunnen daarvan 
onder de indruk zijn. Misschien kunt u thuis dit onderwerp ook eens ter sprake brengen om te zien hoe uw kind 
ermee omgaat. 
 
Tehatex 
Met vetkrijt hebben we tijdens de lessen tehatex herfstbladeren in herfstkleuren gemaakt. We halen de herfst de 
klas in! 
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