
 
 
 
 
Nieuwsbrief groep 6              februari 2021  
 

“Veldhoven danst”  
We hebben allemaal de fantastische videoclip mogen bewonderen waaraan de kinderen 
hard hebben gewerkt! Super gedaan!  
  

We mogen weer! 

Na een lange tijd te hebben thuisgewerkt, mogen we vanaf maandag 8 februari weer naar 
school!  
Wanneer de kinderen naar school komen, nemen ze hun spullen van het thuiswerken mee. 
Het is heel belangrijk dat alle spullen (boeken, werkboeken, schriften, etc.) mee teruggaan 
naar school, zodat er op school weer mee gewerkt kan worden. Ook de schriften en 
werkboeken die vol zijn, zien wij graag terug.  
 
Bijna met verlof 

Zoals u weet verwacht juf Sanne haar derde kindje. Vanaf 2 maart zal zij met 
zwangerschapsverlof gaan. Echter is vanuit het RIVM de richtlijn dat zwangere vrouwen 
vanaf 28 weken zwangerschap 1,5 meter afstand moeten kunnen houden van anderen. In 
een klassensituatie is dit niet mogelijk. Dit houdt in dat Sanne vanaf het moment dat de 
scholen opengaan niet meer voor de klas zal staan tot de officiële ingangsdatum van haar 
verlof. Het verlof van juf Sanne zal ingevuld worden door meester Luuk. Linda Cox, 
leerkracht van groep 7, zal de begeleiding en coaching van Luuk op zich nemen. Henny van 
Nunen zal, in haar rol als monitor leerlijnen ook een extra oogje in het zeil houden, zodat 
voor alle kinderen van groep 6 het onderwijs goed blijft verlopen. 

  
Project Identiteit  
Ook tijdens het thuiswerken besteden we aandacht aan identiteit. We zijn in de klas aan de 
slag gegaan met het onderstaande WAK-model (WAK betekent Wegloper, Aanpakker, 
Knokker). De kinderen leren o.a. te vertellen welke rol zij aannemen in een conflict. Tijdens 
het project identiteit gaan we hier verder op in en komen er nog twee extra rollen aan bod!  
 

 
  



Rekenen  
We zijn inmiddels begonnen met blok 6 van rekenen. Hierin zal het volgende aan bod 
komen:  

• Rekenen met voorrangsregels: Eerst tussen haakjes, dan x en : en als laatste + en -.  

• Rekenen met maten voor inhoud en gewicht  

• Rekenen met verhoudingen  
 
Het valt u misschien op dat we blok 5 hebben overgeslagen, dit is echter zo omdat er in blok 
5 breuken aangeboden worden. Wij vinden het niet verstandig om de kinderen dit zonder 
instructie in de klas te laten doen. Daarom hebben wij gekozen om blok 5 en 6 om te 
draaien. 
 
Taal en spelling  
De komende weken staat thema 5 nog centraal. 
 
Taal:

 
 
Spelling: 



 
  
Wereldoriëntatie  
De thema's van wereldoriëntatie zijn afgerond en de kinderen zullen via Google Forms een 
oefentoets krijgen. Wij behandelen dit ook als oefentoets, hij telt dus niet mee voor het 
rapport. De toets dient om ons en de kinderen een beeld te geven van de stand van zaken 
rondom de behandelde onderwerpen van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en 
techniek. 
  
Jarigen  
In februari hebben we 2 jarigen: op 5 februari is Fleur jarig, zij wordt 10 jaar! Alvast 
gefeliciteerd. Juf Hannie is op 8 februari jarig. Ook juf Hannie alvast gefeliciteerd! 
  
Wist u dat …  

• De carnavalsviering gewoon doorgang vindt, maar dan op een coronaproof manier. 
Wat er gaat komen, is nog een verrassing! Maar het wordt erg leuk! 

  
 
 


