
 

Nieuwsbrief groep 6             februari  2020 

 
Project identiteit 
De kinderen zijn in de afgelopen weken bezig geweest met verschillende groepsrollen. Zij hebben kwaliteiten aan 
elkaar uitgedeeld en ontvangen. Daarbij moesten zij aan elkaar uitleggen waarom ze een bepaalde eigenschap bij 
een ander vinden passen. Er kwamen mooie gesprekken uit voort en de kinderen hebben elkaar en zichzelf hierdoor 
beter leren kennen. 
 
Citotoetsen M6 
We zijn bijna klaar met de cito toetsen M6, deze week is de laatste aan de beurt (spelling). De resultaten van uw kind 
kunt u zien in Parnassys.  
 
Rekenen 
Volgende week beginnen we aan het nieuwe blok. 
In blok 6 komen de volgende onderdelen naar voren: 

- De voorrangsregels in berekeningen (rekenvolgorde). 
- Rekenen met inhoud en gewicht aan de hand van het metriek stelsel. 
- Rekenen met verhoudingen. 

 
Taal en spelling 
De komende week staat het laatste deel van thema 5 bij taal en spelling op het programma. Daarna starten we met 
thema 6. Dit gaat over communicatie en lichaamstaal. 
 
Taal: 

 
 
Spelling: 

 
 
 



Natuur & Techniek: 
Binnenkort start het vierde thema “Voortplanting”. Dit thema gaat over de voortplanting van dieren en planten. Een 
kenmerk van leven is dat het zich voort kan planten. Kinderen zien om zich heen ook nieuw leven ontstaan: van 
plantjes in de tuin tot jonge hondjes, vogeltjes en visjes en tot slot nieuwe broertjes en zusjes.  
Les 1: gaat over de geslachtelijke voortplanting van gewervelde dieren (zonder het paren zelf). 
Les 2: gaat over broedzorg, broedtijd en draagtijd bij verschillende dieren. 
Les 3: gaat over de voortplanting bij planten. 
 
Jarigen: 
In februari hebben we 2 jarigen. Tim alsnog en Lieke alvast van Harte Gefeliciteerd! Ook juf Hannie zal in deze maand 
verjaren. 
 
Wist u dat … 

- op woensdag 5 februari een studiedag gepland staat.  
- wij uitgenodigd zijn om op vrijdagmiddag 14 febr. een bezoek te brengen aan zorgorganisatie Severinus. 
- wij binnenkort starten met een nieuwe activiteit van de bibliotheek, namelijk het leesprogramma “Scoor een 

boek”. Uw kind kan daar tegen die tijd vast meer over vertellen. 
- wij op vrijdag 21 febr. carnaval vieren op school. 

 
 

 

 

Het duurt nog even, maar toch wensen wij iedereen alvast een 

Fijne voorjaarsvakantie! 


