
 

Nieuwsbrief groep 6            april 2021 
 
 
JOAH geboren! 
Op woensdag 24 maart is de baby van Juf Sanne en haar man Eric geboren. Alles gaat goed met hen en we hopen dat 
ze met het hele gezin kunnen genieten van deze nieuwe wereldburger. 
 

 
 
Project “Boek en film” van bibliotheek Veldhoven 
De afgelopen maand zijn wij druk bezig geweest met het project “Boek en film”. De kinderen waren in twee- of 
drietallen ingedeeld en hebben in dit groepje hetzelfde boek gelezen, daarna werd de film bekeken. Ieder groepje 
heeft een aantal opdrachten m.b.t. het boek en m.b.t. de film opgezocht en uitgewerkt. Vooral het vergelijken van 
het boek en de film kwam aan de orde. Als laatste hebben ze hun bevindingen gedeeld met de rest van de groep in 
een korte presentatie. 
 
Afscheid meester Leo 
Op donderdag 1 april hebben we met de hele school afscheid genomen van meester Leo, die van een welverdiend 
pensioen gaat genieten. Ondanks de beperkingen door alle coronamaatregelen hebben we hem toch een mooie dag 
kunnen bezorgen. Iedere groep had iets voorbereid voor hem (een liedje, een moppenboekje, een toneelstukje, een 
knutselwerk). Groep 6 had er een geintje van gemaakt en hebben een bloembak met geraniums geknutseld. We 
vonden dat meester Leo ‘niet achter de geraniums’ moest gaan zitten. Twee ‘ridders’ hebben de bak met een speech 
aan hem overhandigd. 
 

 
                                                                                                                                                                                         



Rekenen 
Inmiddels zijn we gestart met een nieuw blok van rekenen, blok 7. In dit blok staan de volgende onderdelen centraal: 

• De eerste week staat in het teken van cijferend vermenigvuldigen, zoals 43 x 68. 
• De tweede week: aanzichten en bouwplaten.  
• In de laatste week leren de kinderen cijferend delen van een getal tot 1000 door een getal tot 100, 
bijvoorbeeld 963 : 18.  

 
Taal en spelling 
Ook gaan we starten met thema 7 van taal en spelling. Dit blok gaat over het thema boeken. Bij blok 7 en 8 van 
spelling komt er een nieuw onderdeel bij, namelijk de werkwoordspelling.    
 
Taal: 
 

 
Spelling: 
 

 
 
 
Wetenschap en Techniek 
Zoals u waarschijnlijk wel weet, studeert meester Luuk dit jaar af aan de pabo. Hij hoopt dan ook in juli zijn diploma 
in ontvangst te mogen nemen. 
Als afstudeerproject organiseert hij middagen die in het teken staan van wetenschap en techniek. Uw kind heeft hier 
wellicht al wat over verteld. De kinderen zijn iedere dinsdagmiddag bezig met een bepaald onderwerp wat door hen 
interessant werd gevonden. Onderwerpen die aan bod gekomen zijn: de ruimte, waarbij we de klas omgetoverd 
hebben als planetarium, internet, waarbij de kinderen kritisch naar hun informatiebronnen hebben gekeken en in de 
les van afgelopen dinsdag ging het over robotica. In tweetallen zijn de kinderen bezig met het maken van een nieuwe 
onderwijsrobot.  
De kinderen zijn erg betrokken en vinden het erg leuk. Vraag ze er eens naar, ze zullen voluit vertellen! 
 
Jarigen: 
In april hebben we 4 jarigen: Mila, Sophie, Imme en juf Sanne. Mila heeft haar verjaardag al gevierd, alsnog proficiat! 
En voor de anderen: alvast van Harte Gefeliciteerd! 
 



 
 
Wist u dat: 

- meester Luuk op maandag 26 april start met zijn blokstage. Dit betekent dat hij m.i.v. die datum 4 weken (1 
week voor en 3 weken na de meivakantie) alle dagen van de week de groep gaat draaien.  

- vrijdag 16 april de laatste dag voor het schoolfruit is? Daarna mogen de kinderen op woensdag, donderdag 
en vrijdag weer zelf fruit mee brengen. 

- dit jaar op vrijdag 23 april de Koningsspelen zijn? 
- iedereen op dinsdag 27 april vrij is vanwege Koningsdag? 

 

 

 

 


