
 

Nieuwsbrief groep 7, 2 november 2020       

 
Extra hulp in de klas: 
Misschien heb je het al gehoord, maar op donderdag en vrijdag is meester Rob aanwezig in onze klas. Hij komt juf 
Linda ondersteunen in haar taken. Juf Linda is en blijft het contactpersoon en blijft de groepsverantwoordelijke.  
 
Luizenpluizen: 
Vanwege de extra aanscherpingen gaat voorlopig het luizenpluizen niet door. Ik wil jullie graag verzoeken om thuis 
zelf te controleren en mocht je deze beestjes vinden, dit door te geven aan de leerkracht. 
 
Open dagen: 
De middelbare scholen nodigen graag leerlingen van groep 7 uit om al een keer te komen neuzen op de scholen. 
Vanwege de coronamaatregelen gaan niet alle opendagen door. Scholen zijn bezig met een andere invulling te 
geven. Bijv door een online presentatie. Op de website van de scholen kunt u vinden wat de scholen doen en 
wanneer deze plaats gaan vinden. 
 
Voorleeswedstrijd: 
De ene wedstrijd is afgesloten en de andere wedstrijd begint. Lenka had bij de kinderboekenweek een prachtig en 
ontroerend verhaal geschreven en was met ruim 20 stemmen de winnaar van de klas. Lenka nogmaals gefeliciteerd. 
 
In de maanden november en december staat de voorleeswedstrijd 
centraal. Deze bestaat uit verschillende rondes. De eerste ronde is 
vandaag gestart. Merle en Lenka hebben als eerste voorgelezen. Alle 
kinderen komen de komende dagen/weken aan de beurt. De 
kinderen lezen een stukje voor wat ze hebben voorbereid. Uit de klas 
kiest de juf 5 winnaars die nogmaals tegen elkaar gaan strijden. De 
klas bepaald daarna welke twee winnaars van onze groep het gaan 
opnemen tegen de winnaars van groep 8. Wie wordt de winnaar van 
onze school, dit wordt op 9 december duidelijk. Succes allemaal!!!!!! 
Kinderen vinden dit vaak erg spannend om te doen.  
 
Tip: laat uw kind het stukje aan jullie voorlezen.  
 
Rekenen: 
Het tweede rekenblok van groep 7 staat op de planning. Vanaf nu krijgen de kinderen drie doelen aangeboden en zal 
er in de vierde week herhaling plaatsvinden en de toets. De toets bestaat vanaf nu ook weer uit twee delen. Éen 
toets waarbij we de doelen toepassen en één toets waarbij de doelen verwerkt zijn in verhaaltjes. 
 
Deze maand leert uw kind:  
• Ongelijknamige breuken optellen en aftrekken tot een hele.  
• Een heel getal delen door een breuk.  
• De schaallijn gebruiken en op schaal werken. 
 
Tips voor thuis:  
• Oefen met ongelijknamige breuken en breuken delen door iets in huis in verschillende stukken te verdelen. 
Bijvoorbeeld een reep chocola in twee helften, waarbij één van de helften weer in twee verdeeld wordt: ( 1 4 + 1 4 + 
1 2 = 1).  
• Oefen met schaal door uw huis na te tekenen. Meet de muren op de tekening en meet de muren dan in het echt. 
 
 
 



Taal en spelling 
Deze en volgende week starten we alweer met thema 3 van taal en spelling.  
Taal: 

 
Spelling: 
 



 
 
Jarigen: 
In oktober en november hebben wij de volgende jarigen. 
Sem en Noud nogmaals gefeliciteerd. Stan Dikmans alvast gefeliciteerd.  
 

 
 
Wist u dat … 

• Wij heel hard kunnen werken in groep 7. 

• Dat 20 november de rapporten meer naar huis gaan. 

• Dat het nieuwe traktatiebeleid in groep 7 goed ontvangen wordt. Vooral de kahootquiz over de kinderen 
zelf.  
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