
Nieuwsbrief groep 5   oktober 2018. 

 

Beste ouders, 

In de nieuwsbrief over de maand oktober wordt u geïnformeerd over onderwerpen die 

gepasseerd zijn en die nog komen gaan.  

Ik wens u veel leesplezier. 

 

Bezoek Natuurmuseum in Tilburg. 

Vrijdag 2 november gaat groep 5 op bezoek in het Natuurmuseum in 

Tilburg. In het kader van Museumschatjes Brabant hebben we de 

mogelijkheid gekregen om dit prachtige museum te kunnen bezoeken. We 

vertrekken om 8.30 uur met auto’s vanaf school. Om 9.30 uur zijn we welkom 

om deel te nemen aan een ontdekkingstocht in de O-zone van het museum. 

Na een korte pauze om 10.30 uur waarin de kinderen hun 

pauzehapje kunnen nuttigen gaan we op excursie in de IJstijd. We 

zien dan Oer-mensen, sabeltandtijgers en mammoeten. Om 11.15 

vertrekken we weer richting Veldhoven.  

De kinderen mogen foto’s maken tijdens de excursie in de IJstijd. Deze foto’s 

gaan we later verwerken in de klas. 

Als voorbereiding op de tentoonstelling brengen de kinderen a.s 

donderdag een waardevol voorwerp mee naar school. De kinderen leren 

kijken naar voorwerpen als voorbereiding op het museumbezoek. 

 

Geschiedenis, Aardrijkskunde en Natuur. 

Begin oktober zijn we met de klas het park ingetrokken op zoek naar 

ongewervelde diertjes. Het was lekker weer en overal was nog veel leven te 

bespeuren. Gewapend met loeps en vergrootglazen konden we alles goed 

bekijken. Een wit laken werd gebruikt om de diertjes op te vangen die uit de 

struiken werden geschud. Elke groepje had voorbeelden van wat je aan 



diertjes tegen kunt komen. Elke diertje leverde een aantal punten op. Het 

was een leerzame middag in het park. 

Met geschiedenis hebben we het eerste thema afgerond. De kinderen hebben 

de toets gemaakt. Hun kennis van de pré-historie zit wel goed. Het volgende 

thema is DE ROMEINEN.  

Met Aardrijkskunde zijn we veel bezig geweest met kaartlezen. De legenda bij 

een kaart en de windroos. De komende periode gaan we langzaam toe naar 

de kaart van Nederland en nemen we een kijkje op de wereldkaart. 

Lezen. 

Het lukt steeds meer kinderen om ‘echt’ een boek te lezen. Ook hebben we tijdens de kinderboeken 

week veel voorgelezen uit de boeken van Dikke Vic en vieze Lies. Een grappig en leerzaam boek over hoe 

je vrienden maakt en wat je ervoor moet doen om vrienden te blijven. Ook kregen alle kinderen de opdracht 

om een verhaal te schrijven over hun ideale vriend. Alle verhalen werden voorgelezen en het verhaal van 

Emma B. werd als leukste verhaal uitgekozen voor de finale. 

Taal 

Het tweede thema heet Zintuigen 

Inhoud:                                                                                                                                                                        

- Alfabetiseren. 

- Verwoorden van zintuiglijke indrukken. 

- Leren van onregelmatige meervoudsvormen van het zelfstandig naamwoord. 

- De kinderen kunnen zinnen aan elkaar koppelen met voegwoorden. 

- Schrijven van een verslag. 

- Wanneer en hoe je verkleinwoorden gebruikt. 

- Maken van een woordspin.                                                                            

- Een gedicht met rijm schrijven. 

- De betekenis leren van 36 themawoorden. 

- De kinderen leren verschillende vormen van samenwerking. 

 

Spelling 

Het tweede thema heet Zintuigen 

- De kinderen leren/ oefenen eeuw-ieuw- uw woorden, cht-ch woorden, ei- woorden. 

 



Rekenen. 

Tafels: De meeste kinderen hebben de laatste tafel behaald. Nog steeds 16 tafelsommen van één tafel door 

elkaar in 1 minuut. Hierna zijn ze toe aan de toets alle tafels door elkaar. 80 Tafelsommen in 5 minuten. Dat 

wordt flink oefenen! 

Ook hebben de kinderen veel geoefend met het splitsen van getallen tot 1000 in honderden, tienen en 

lossen. Sommen als 5x17= 5x10+5x7= 50+35= 85 en sommen als 7x 20=  denk aan dan 7x2=  

Het wegen van verschillende voorwerpen in grammen was een groot succes. We konden beschikken over 

veel weegschalen die uitstekend werkten. Bedankt voor uw medewerking. 

 

Wist u dat? 

- We met kastanjes en eikels en nog veel meer herfstmateriaal 

allerlei poppetjes hebben gemaakt. 

- We binnenkort de kleipotjes op een  pre-historische wijze gaan bakken. 

- De kans bestaat dat door oververhitting het potje kan barsten. 

- We elke dinsdag en vrijdag het voetbalveld achter de gymzaal door groep 5 wordt gebruikt. 

- Het jammer is dat er nog weinig Ajax fans zijn in de groep. 

- Dat er elke dag twee foto’s gemaakt worden door een klasgenoot. 

- Deze foto’s op het eind van de dag getoond worden en afgedrukt.  

- Dat er mooie momenten worden vastgelegd. 

 

    De jarigen in Oktober en November. 

Noud 21 oktober 

Sem 31 oktober 

Stan D. 26 november. 

 

 

 

 


