
 

 

 

Nieuwsbrief groep 6              juni 2021  

Mission Tech 

Na geslaagde techniekmiddagen hebben we de smaak te pakken gekregen als het gaat om 

wetenschap & techniek. We hebben een leskist ontvangen in het teken van de Technology Week die 

31 mei is begonnen. De komende drie weken zullen we in groep 6 dus opnieuw aan de slag gaan met 

techniek.  

 

Cito’s E6  

Deze maand worden respectievelijk de cito’s Spelling, Begrijpend Lezen en Rekenen weer 

afgenomen. Ook wordt AVI (tekstlezen) en DMT (woordlezen) weer getoetst. Afgelopen week zijn we 

gestart met de toetsen van spelling. 

 

Project participatie 

Afgelopen week zijn we ook gestart met het domein participatie van burgerschap. We gaan aan de 

slag rondom de vragen: Wie kan ik helpen en waarmee kan ik diegene helpen? De kinderen zullen 

een opdracht mee krijgen, waarvoor ze zelf een plan hebben opgesteld. De kinderen hebben zelf 

bedacht wie ze willen helpen en waarmee en ze gaan dit ook echt doen a.d.h.v. het gemaakte plan. 

 
Kraamvisite 

Zoals u via de mail al te horen heeft gekregen, zijn we afgelopen donderdag 3 juni a.s. op de fiets op 

kraamvisite bij juf Sanne en haar pas geboren zoontje Joah geweest. Ook hebben we hier onze juffen 

en meesterdag gevierd. In één lange slinger zijn we van school naar het huis van juf Sanne in 

Wintelre gefietst. Dat verliep goed! Daar aangekomen hebben we eerst even bijgekletst met juf 

Sanne, we hadden haar lang niet gezien. Vervolgens hebben de kinderen gespeeld in de tuin van de 

juf. Na het spelen van verschillende spellen en het eten van een fruitspies in de ochtend en een 

broodje knakworst en ijsje in de middag, zijn we weer naar school gefietst. Een geslaagd uitstapje 

waar we met z'n allen veel van genoten hebben met uiteindelijk mooi weer! Zie de foto's voor een 

mooie impressie van deze dag.  

 

  



Rekenen 

Sinds afgelopen week zijn we begonnen aan blok 8 van rekenen. Wat er aan bod komt is: 

- Het optellen en aftrekken met zowel samengestelde als onsamengestelde breuken 

- Het berekenen van omtrek en oppervlakte 

 

Taal 

Spelling 

 

  
 Wereldorïentatie:  

Geschiedenis: thema 5 “Welvaart in Nederland” (tijd na de Tweede Wereldoorlog)  
Natuur & Techniek:  Zie Mission Tech 

Aardrijkskunde: thema 9 “Schiphol”  
           
Jarigen:  
In de maand juni zijn er geen jarigen in groep 6. 
  


