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Jarigen in april  
 
Ise en Noah!  
 
Fijne verjaardag! Wij wensen jullie een 
heel fijne dag. 
 
 
 
 
 
Even voorstellen  
 

Beste ouders van groep 5, 

 

Graag wil ik mij aan jullie voorstellen. Ik ben Laura Aelberts, 21 jaar 

en vierdejaarsstudent aan Hogeschool de Kempel in Helmond. Een 

aantal van jullie zal mij misschien al kennen. Sinds het begin van het 

schooljaar loop ik mijn afstudeerstage bij juf Linda in groep 7. Tot 

aan de meivakantie zal ik dinsdag en woensdag in groep 5 zijn. Ik kijk 

er naar uit om aanstaande dinsdag te starten!  

 

Mocht u nog vragen hebben of iets willen doorgeven, dan ben ik te 

bereiken op het volgende e-mailadres l.aelberts@stage.veldvest.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

Laura 

 
Taal   
 

Het thema deze maand is smaak.  
 
Bij taal onderscheiden we twee hoofdgebieden: woordenschat en taal verkennen. 
 

Woordenschat: bij elk thema worden ongeveer 40 themawoorden aangeboden. De 
kinderen leren deze woorden en gaan de woorden op allerlei manieren toepassen.   
De themawoorden van dit thema zijn:   
De recensie, het argument, het oordeel, oersaai, interessant, de burcht, splijten, 
overigens, de wildernis, de smaak, de tijd van je leven hebben, aan de ene kant/ aan 
de andere kant, de kwaliteit, de kwantiteit, het informatiemateriaal, de catalogus, de 
folder, de collectie, het kunstvoorwerp, tragisch, het hoogtepunt, vrijwel, in zeer 
goede staat, grote ogen opzetten, de beeldende kunst, de schilderkunst, de 
beeldhouwkunst, de overeenkomst, enigszins, met uitzondering van, de schulden, 
bankroet, de architect, de schutter, een drukte van belang en de wacht houden 
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Taal verkennen  
Hierbij komen de taalvaardigheden aan bod als alfabetiseren, zoeken van 
werkwoorden, zelfstandig naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden, stap voor 
stap een uitleg geven, zinnen uitbreiden met wat, waar en wanneer gedeelte, het 
schrijven van een uitleg bij een spel, Nederlands en streektaal onderscheiden, 
maken van een woordtrap, het schrijven van een toelichting bij een foto.   
Het thema wordt afgesloten met een toets en herhalingslessen.  
  

  
Spelling  
De  thema’s spelling lopen gelijk met de thema’s taal. De volgende 
spellingscategorieën komen deze maand aan bod:  
Woorden met een dubbele medeklinker (bakker woorden) 

Woorden met eu en ui  
Woorden waarbij de s verandert in een z 
Woorden waarbij de f verandert in een v  
  
De kinderen leren de regels en leren deze toe te passen in verschillende 
oefeningen.   
Het thema eindigt met een woorddictee, zinnendictee en herhalingslessen.  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rekenen   
 

 
 
 
 
 

 
 



 


