
 

Nieuwsbrief groep 7, 7 september 2020       

 
Dit is alweer de derde schoolweek en de kinderen zijn hard aan het werk. We zijn druk bezig met vakken zoals 
taal/spelling/rekenen/begrijpend lezen/ zaakvakken/ blits/ verkeer/ enz. De kinderen zijn erachter gekomen dat ze 
in groep 7 hard moeten werken.  
 
Rekenen: 
We zijn dit jaar gestart met hoofdstuk 9 van groep 6. In dit hoofdstuk staan de volgende doelen centraal. 
• Kinderen leren vermenigvuldigen met breuken.  
• Ook het delen met breuken komt aan de orde.  
• Kinderen leren op basis van een tabel een grafiek tekenen. Ook oefenen ze met het begrijpen van een grafiek.  
 
Tips voor thuis:  
• Oefen met grafieken door samen met uw kind bij te houden hoeveel tijd jullie besteden aan verschillende 
activiteiten op een dag (bijvoorbeeld: eten, televisiekijken, gamen, tablet, lezen, slapen enz.). Maak samen een 
grafiek waarin de activiteiten van u samen te zien zijn. Wie slaapt het meest? Wie kijkt het meest op de tablet?  
• Oefen met breuken door het verdelen van bijvoorbeeld een fles half vol met water te verdelen over 4 of 3 glazen. 
 
Huiswerk 
Iedere dinsdag krijgen de kinderen maakhuiswerk mee. Dit huiswerk moet de week erna dinsdag weer ingeleverd 
worden. Vaak is het een taak rekenen en spelling. Later in het jaar komt er meer voorbereiding voor verkeer ivm het 
verkeersexamen.  
Iedere donderdag krijgen de kinderen leerhuiswerk mee naar huis. Dit zijn vooral de zaakvakken en Engels. De 
donderdag erna krijgen de kinderen de toets. Het eerste leerhuiswerk is als mee naar huis. Dit is Engels Unit 1. De 
kinderen moeten de woordjes beide kanten op leren. Dit houdt in Engels-Nederlands en Nederlands-Engels.  
 
Taal en spelling 
In thema 1 staan de volgende onderwerpen centraal: 
Taal: 

 
Spelling: 



 
 
 
Jarigen: 
In september hebben wij de volgende jarige. 
Malika, gefeliciteerd en maak er een leuke dag van!!!! 
 

 
 
Wist u dat … 

• Wij heel hard kunnen werken in groep 7. 

• Dat wij met groepsvorming bezig zijn. 

• Dat de weektaak even wennen was, maar nu heel goed gaat.  
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