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Schrijfwedstrijd Kinderboekenweek:  

Aanstaande woensdag start de 

kinderenboekenweek. Dit jaar is het thema 

“vriendschap”. Kinderen voor Kinderen heeft hier 

ook weer een lied bij geschreven. Dit lied zijn we 

aan het oefenen in de klas. Ook is er dit jaar 

weer de jaarlijkse schrijfwedstrijd. De kinderen 

schrijven allemaal een verhaal over hun ideale 

vriend, dat kan in iedere vorm zijn. Vijf kinderen 

worden door de juf uitgekozen en daaruit komt 

één winnaar, gekozen door de groep. Wie gaat dat 

toch worden? Aan het einde van de 

Kinderboekenweek zullen we met de hele school bij 

elkaar komen om de winnende verhalen aan elkaar 

voor te lezen. Natuurlijk hoort er ook een klein 

prijsje bij!  

 

 

Taal: 

We zijn alweer begonnen aan het tweede blok. De komende tijd staan de volgende 

moeilijkheden op het programma 

 

  



Spelling: 

Ook met spelling komt blok 2 aan de beurt. Daarbij zijn de volgende onderdelen 

belangrijk. 

 
 

Rekenen: 

De kinderen zijn al bezig met de voorbereiding richting de tafeltjes. Dit doen wij via het 

herhaald optellen. Bijv. 5x2= 2+2+2+2+2=10 

 

Ook hebben we geoefend met 3 verschillende strategieën om over het tiental te tellen: 

- De rijgmethode: 7+6=  eerst 7+3=10, daarna er nog 3 bij. Dus 10+3=13 

- Doortellen: 7+6= 7,8,9,10,11,12,13 

- Via een bekende som: Ik weet 6+6=12  

Deze strategieën gebruiken we voor zowel + als – sommen. 

Wij zetten vooral in op de rijgmethode. Deze strategie wordt later in het jaar verder 

uitgebouwd om moeilijkere sommen uit te rekenen.  

 

 

Wist u dat: 

- We dinsdag 2 oktober starten met de muzieklessen vanuit de Muziekbende. 

- Wij het fijn vinden als er in de herfstvakantie geoefend wordt met lezen. De 

kinderen krijgen op vrijdag 12 oktober een leesbingo mee voor in de vakantie. Als 

ze deze vol hebben mag de bingo na de herfstvakantie geruild worden tegen een 

kleinigheidje. 

- De Capoeira lessen super leuk waren! Vrijdag 5 oktober is er een introductieles 

waarbij alle kinderen die interesse hebben mogen aansluiten. Meer informatie vindt 

u bij de klassendeur. 

- We wekelijks stil staan bij een bepaalde 

vaardigheid voor het samenwerken? 

- We ons portfolio aan het opbouwen zijn? Kinderen 

krijgen d.m.v. het Ik-rapport inzicht in waar hun 

leerpunten en kwaliteiten liggen.  


