
 

Nieuwsbrief groep 6      december 2018 
                       
 
Van Abbemuseum: 
Op dinsdag 6 november zijn we met de klas naar het van Abbemuseum in Eindhoven geweest. De kinderen 
hebben verschillende kunstwerken bewonderd en bijbehorende opdrachten uitgevoerd. 
 

 

 
 
 
De week van respect: 
In de week van respect zijn de kinderen bezig geweest met vragen als: wat is 
respect? En elkaar respecteren. Zij hebben een complimentenspel met elkaar 
gespeeld. Zij hebben daarbij meerdere complimenten aan elkaar gegeven. Ook is 
er gezamenlijk een hamburger gemaakt. Elke laag van de hamburger stond voor 
een verschillende eigenschap. 
In deze week zijn we ook gestart met ‘het kind van de dag’. Elke dag wordt er een kind getrokken die de 
hele dag het kind van de dag is. Hij/zij bedenkt complimenten aan zichzelf en krijgt ook complimenten van 
de klasgenoten en de juf. 
 
 
Schoolfruit: 
Wanneer uw kind één van de soorten niet lust, mag er vervangend fruit meegegeven worden. De kinderen 
nemen op maandag en dinsdag zelf een tussendoortje mee voor de kleine pauze. 
 
 
Sinterklaas: 
De sint is weer onderweg naar Spanje en is ook gezellig langs geweest bij ons op school. Natuurlijk hebben 
wij hem weer een handje geholpen, door voor elkaar surprises te maken. De kinderen hebben hard 
gewerkt aan de verschillende surprises. Door een ballon te prikken wist je wie aan de beurt was of was jij 
de gelukkige die een opdracht mocht doen. We hebben een gezellige morgen gehad. In de middag hebben 
zijn wij nog even gaan kijken bij de Sinterklaasshow en hebben we gezellig in de klas gekleurd en met onze 
cadeautjes gespeeld. Ook hebben we twee klassencadeaus van de Sint gekregen. Een boek om te leren 
tekenen en elke donderdag een krant speciaal voor kinderen. 



 

  
 

 
 
 
 
 
 



Rekenen:  
De komende periode staat het volgende op de planning bij rekenen: 

- Breuken eerlijk verdelen. 

- Breuken plaatsen op de schaallijn van een maatbeker. 

- Rekenen met breuken bij prijzen en maten. 

- Het ombouwen van een som 6x12,5= 3x25. De kinderen bouwen de som om naar een bekende 
som. 

- Het splitsen van keersommen. 5x28= 5x20 + 5x8 

- Cijferend aftrekken op de korte manier.  

- De komende tijd gaan we extra oefenen met klokkijken, zowel de analoge klok als de digitale klok. 
Wij hebben ervaren dat er nogal wat kinderen zijn, die hier moeite mee hebben. Zou u daar thuis 
ook extra aandacht aan willen besteden ? 

 
Taal en spelling 
We zijn gestart met thema 4 van onze methode Taal Actief. 
 
Taal: 

 
 
Spelling: 

 
 
 
Jarigen 
In december hebben we twee verjaardagen: Renske en Ties. Alvast van harte gefeliciteerd! 

 
Wist u dat … 

- wij hele mooie surprises kunnen maken. 
- wij een theelichtje voor kerst zullen maken en hiervoor op zoek zijn naar glazen potjes. 
- wij op vrijdag 14 december met de hele groep gaan schaatsen op de tijdelijke ijsbaan in Veldhoven-

dorp. 
- wij nog op zoek zijn naar ouders, die ons kunnen brengen en halen die ochtend. We vertrekken 

rond 13.00u. zijn rond 14.30u. we weer terug op school. Als u beschikbaar bent, wilt u dit dan 
doorgeven via de mail of persoonlijk. 

- wij op zaterdag 22 december mee zullen doen aan de dansshow van Veldhoven Danst! 
 



 


