
Nieuwsbrief groep 5 januari 2019. 

We zijn het nieuwe schooljaar goed gestart. De kinderen zaten weer snel in het ritme van de 

schooldagen en ze hebben hun beste beentjes voor gezet. Naast de reguliere lessen zijn we op 

museumbezoek geweest in het Van Abbe. De “Blaasbende” krijgt elke donderdag blaasles. Tijdens de 

gym maken we kennis met de sport tennis. Tussendoor zijn er allerlei activiteiten in het kader van 

burgerschap- identiteit.  

 

Cito. 

In januari en begin februari worden de kinderen getoetst op hun vaardigheden bij lezen, begrijpend 

lezen, spelling en rekenen. De resultaten worden verwerkt in het leerlingvolgsysteem. Inmiddels zijn 

de leestoetsen en spellingstoetsen achter de rug. De komende week is het nog flink aanpoten. 

Succes voor iedereen toegewenst.  

Blaasbende. 

Meester Pieter heeft ons de basisvaardigheden van het blaasinstrument bijgebracht. En blazen we 

regelmatig de longen uit ons lijf. Bij sommige kinderen vluchten de huisdieren het huis uit. Enkele 

beginnende artiesten hebben met de buren afspraken gemaakt. Op dit moment oefenen de liedjes in 

die straks in het grote concert gespeeld worden. In de bijgevoegde flyer ziet u dat we op dinsdag 12 

februari om 19.00 uur optreden in d ’Ouwe School in Oerle. We verwachten veel publiek! 

Tennis. 

Elke dinsdag in januari krijgen de kinderen les in tennis. Meester Robin slaagt erin om de kinderen 

vaardigheden aan te leren om met een racket een tennisbal te kunnen slaan. In de groep komen er 

steeds meer talenten boven drijven. Later dit jaar vindt er een finale plaats. ( zie flyer) Daarvoor 

mogen 2 jongens en 2 meisjes per groep aan deelnemen. 

Schoolvoetbal. 

Op woensdag 3 april vindt er bij de voetbalclub Marvilde een schoolvoetbaltoernooi plaats. De 

kinderen die interesse hebben, kunnen vanaf woensdag 30 januari inschrijfformulieren opvragen bij 

juf Antoinette in groep 8. 

Identiteit. 

In het kader van Burgerschap zijn we gestart met het project identiteit. Er zijn allerlei activiteiten en 

lesjes om de kinderen bewust te laten worden van de eigen rol binnen de groep en de rollen van 

anderen. We willen hiermee kinderen bevestigen in wat zij al weten.  Namelijk dat niet iedereen 

hetzelfde is.  

Uiteindelijk willen we dat kinderen kunnen verwoorden waarom zij een bepaalde rol inzetten bij iets 

wat zij willen bereiken. 



 

Wereldoriëntatie. 

We stappen met geschiedenis over van De romeinen naar het Leven van de ridders. Als u  

misschien nog ergens een kasteeltje heeft staan, willen we dat graag komen bezichtigen!             

Het onderwerp Planten en dieren is afgerond en het volgende thema is Voeding en je 

lichaam.  

Een interessant onderwerp omdat De Berckacker meedoet aan  het project Gezonde 

school. 

Met Aardrijkskunde gaan we achterhalen hoe  producten in supermarkten  terechtkomen die wij 

dagelijks kopen. Met Topo wordt de kaart van Nederland nader bekeken. De provincies met de 

provinciehoofdsteden gaan we inprenten.  

Rekenen. 

- Er wordt veel aandacht besteed aan de tafelsommen en deeltafels. Elke vrijdag wordt 

de vaardigheid van de kinderen getoetst. De sommen moeten geautomatiseerd zijn. 

Dat betekent dat de kinderen de antwoorden meteen op kunnen schrijven. 

- Optellen en aftrekken tot 1000  m.b.v. de getallenlijn. 

- Splitsen van getallen in honderdtallen en de rest. 

- De analoge en digitale klok  

 

Taal en spelling. 

Het thema Herinneringen is afgesloten. Ruimte is het nieuwe overkoepelde thema voor de spelling 

en taallessen. 

 

Jarig. 

In januari waren jarig: 

Raylinn 3 januari                                  

Guusje 20 januari 

Lilly 25 januari 

 

Nogmaals namens groep 5  Van harte proficiat.  Hiep, hiep, hoera. 

 



Wist u dat: 

- Elke week op woensdag, donderdag en vrijdag schoolfruit krijgen. 

- Het fijn zou zijn als bij verjaardagen de traktatie ‘gezond ’is. 

- De moeder van Raylinn prachtig kan voorlezen.  

- Zij het verhaal ‘De rattenvanger van Hamelen’ heeft gepresenteerd. 

- Iedereen onder de indruk was. 

- Groep 5 de komende vrijdagen gaat figuurzagen.  

-  Ieder kind een eigen schild maakt. 

- Dat figuurzaagjes snel kapot gaan. 

- Dat u vrijdags van 13.15 tot 14.15 uur bij deze activiteit kunt assisteren. 

- U dan kunt mailen of dat op een andere manier kunt doorgeven. 

- Wij u bij voorbaat al bedanken. 

- Groep 5 de week afsluit met een optreden, kwis enz. 

- Dit door kinderen zelf bedacht wordt. 

 

 


