
 

 

Nieuwsbrief groep 6      december 2020 
                       
 
Schoolontbijt 
Enkele weken geleden hebben we deelgenomen aan het Nationaal Schoolontbijt. We hebben samen 
gezellig ontbeten en ondertussen ook besproken dat een goed en gezond ontbijt en veel bewegen heel 
belangrijk is.                                           
 
Schoolfruit: 
Sinds kort zijn we weer gestart met schoolfruit op woensdag, donderdag en vrijdag. Wanneer uw kind één 
van de soorten niet lust, mag er vervangend fruit meegegeven worden. De kinderen nemen op maandag 
en dinsdag zelf fruit mee voor de kleine pauze. 
 
Blockposter met de hele groep: 
De kinderen hebben hard gewerkt aan de verschillende onderdelen van een blockposter. Ze wisten vooraf 
niet hoe de afbeelding eruit zou komen te zien. Des te groter was de verrassing bij het zien van het 
uiteindelijke resultaat.  
 

                                 
 
 
 
Veldhoven danst: 
Wij zijn volop aan het oefenen met de dansdocente Djay. De dans is nu in zijn geheel aangeleerd. De 
laatste 2 lessen worden gebruikt om de puntjes op de i te zetten. Knap, hoe de kinderen in zo’n korte tijd 
zo een moeilijke dans onder de knie krijgen. Petje af ! Tijdens de laatste les (net voor de kerstvakantie) 
wordt onze dans gefilmd. Er wordt een videoclip van gemaakt en het resultaat wordt naar alle ouders en 
kinderen doorgestuurd.  
 
                                        

 



 
 
Kunstweken: 
Zoals u weet, hebben de kinderen de afgelopen weken hard gewerkt aan een kunstwerk in de stijl van 
Vincent van Gogh. Ze hebben een museumfolder mee naar huis gekregen om thuis hun eigen museum te 
openen. Zodra dit geopend is, komt hun kunstwerk in de klassengalerie. Wilt u hen helpen herinneren dit 
te doen voor 16 dec.? Dan kunnen wij in de groep hier ook weer mee vooruit. 
 

                      
                               Noah                                                                                                 Indy 
 

                        
                                 Lisa                                                                                                 Sophie                                           
 
 
 
 
 
Taal en spelling 
We gaan bijna starten met thema 4 van onze methode Taal Actief, met als thema “Verandering” 
 
Taal: 

 



  
 
Spelling:

 
 
 
 
Rekenen:  
We gaan ook bijna beginnen met blok 4 van de methode Getal & Ruimte Junior. De volgende onderdelen 
komen hierin aan bod: 

- Handig rekenen door bij het optellen getallen te wisselen en bij het vermenigvuldigen gebruik te maken van 
verdubbelen en halveren. 

- Cijferend rekenen: Kinderen oefenen met optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. 

- Rekenen met lengtematen aan de hand van het metriek stelsel. 
 
Jarigen  
In december hebben we verschillende jarigen: Riva, Sem en de laatste dag van het jaar is Lisa jarig.  
Alvast van harte gefeliciteerd! 

 
 
Wist u dat … 

- het schoolschaatsen in december dit jaar helaas niet doorgaat i.v.m. de coronamaatregelen. 
- wij op dinsdag 15 dec. een kerstworkshop hebben in de klas. 
- de kerstviering op donderdag 17 dec. doorgaat en u daar binnenkort meer informatie over krijgt. 

 

Wij wensen iedereen alvast hele fijne feestdagen! 
 

 


