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Werkstuk over een bedreigde diersoort 
In februari kregen de kinderen de schrijfopdracht uit onze taalmethode om individueel of in tweetallen een 
werkstukje te maken over een bedreigde diersoort. Ze leerden hoe ze informatie kunnen verzamelen en hoe de 
informatie verwerkt kan worden. Daar hebben veel kinderen hard aan gewerkt. Er zijn weer enkele werkstukken 
uitgekozen om in ons ‘schrijfschilderij’ te plaatsen. Daarnaast hebben alle kinderen het werkstuk gepresenteerd voor 
de hele klas.  
 
Bezoek Severinus 
We zijn vorige maand met de gehele klas op bezoek geweest bij Severinus. Dit is een zorgorganisatie voor mensen 
met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking. We hebben voorafgaand een lijst met vragen opgesteld 
en deze zijn tijdens het bezoek allemaal beantwoord. Het was een leerzame middag! 
 

 
                                                                                                                                                                                         

Taal en spelling 
De komende weken werken we nog aan thema 6 over communicatie en lichaamstaal (de kinderen hebben o.a. het 
begrip non-verbale communicatie geleerd). 
 
Taal: 

Spelling: 



 
 
Rekenen 
Na de vakantie gaan we nog even verder met blok 6: 

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

 
Na de toets behorende bij blok 6 gaan we verder met blok 7: 

 Cijfers in een getal tot 100000 de juiste waarde geven. 

 Figuren en aanzichten (herkennen en tekenen van vlakke en ruimtelijke figuren). 

 Cijferend vermenigvuldigen, zoals bijvoorbeeld: 43x68=) 

 Deeltafels tot en met 12. 

 Cijferend delen met en zonder rest. 
 
Geschiedenis 
Het volgende thema van geschiedenis is de Tweede Wereldoorlog. Veel kinderen vinden dit een interessant 
onderwerp, maar het levert ook veel indrukken en vragen op. Misschien dat u het daar thuis ook eens over kunt 
hebben. 
 
Natuur en Techniek 
Wij zijn sinds kort bezig met het thema 4 “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 maart vieren enkele kinderen uit onze groep hun verjaardag: Toon en Merle aan het begin van de maand, alsnog 
gefeliciteerd! En Arthur en Lars aan het einde van de maand, alvast Proficiat! 
 
Wist u dat: 

- de kinderen vrijdag 6 maart het 2e rapport mee naar huis krijgen ? 
- op dinsdag 10 maart, woensdag 11 maart en donderdag 19 maart de rapportgesprekken plaatsvinden ? 
- op woensdag 18 maart een studiedag is? Alle kinderen zijn dan weer een extra dag vrij. 
- we nog steeds volop bezig zijn met het leesthema ’Scoor een boek!’? De kinderen lezen ijverig in de klas om 

zoveel mogelijk voetballen te scoren voor op onze poster. Over een aantal weken weten we welke van de 20 
deelnemende groepen de meeste boeken heeft gelezen. 

 

 

 

 


