
 

Nieuwsbrief groep 6             mei  2019 

 
De meivakantie zit er weer op ! 2 weken leuke dingen kunnen doen en/of lekker uit kunnen rusten. We 
kunnen er weer tegenaan voor de laatste 9 weken van dit schooljaar. 
 

                                                               
 

Even terugkijken op de weken voor de meivakantie:  
- Op 9 april zijn we op de fiets naar de IVN tentoonstelling geweest rondom ‘de beek’. 
- Op 12 april vonden de Koningsspelen plaats. We hadden het dit jaar niet zo getroffen met het weer, 

maar de kinderen hebben zich prima vermaakt met de verschillende spellen. De gemengde groepen 
(groep 4 t/m 8) waren een succes. Leuk om te zien hoe kinderen elkaar helpen en aanmoedigen.  
 

Meteen na de meivakantie starten we met 2 projecten: 

 

                                     
 

Project beeldende vorming:         

              Gedurende enkele weken gaan we aan de slag met het maken van een eigen kunstwerk in de geest van 

              Vincent van Gogh. Doel is ieder kind op eigen niveau te inspireren tot het maken van een echt kunstwerk   

              door hen kennis te laten maken met bijzondere kunstenaars.  

Project Ukelele-bende   

De kinderen maken gedurende 7 weken kennis met het bespelen van de ukelele. Deze lessen worden op 

vrijdag gegeven door een docent van de muziekschool Art4U. 

 

Taal (thema 8): 

Binnenkort starten we met het laatste thema van taal en spelling met het onderwerp ‘geld’. 



 
               Spelling (thema 8): 

                      

 
         Rekenen: 

         We zijn momenteel bezig met blok 11 van onze rekenmethode. Hierin komt o.a. het volgende aan bod: 

- Kommagetallen op de getalenlijn lezen en plaatsen, vergelijken van kommagetallen, optellen en 

aftrekken van eenvoudige kommagetallen 

- Rekenen met getallen met een hoge gebruikswaarde, zoals 25, 75 en 250 

- Aftrekken, waarbij de leerling zelf bepaalt of hij gaat hoofdrekenen, cijferen of schatten 

- Oppervlakte bepalen 

 

          Cito’s eind groep 6 

          Deze maand worden de cito’s Spelling, Begrijpend Lezen en Rekenen weer afgenomen. Ook wordt   

          AVI (tekstlezen) en DMT (woordlezen) weer getoetst.    

 

         Wereldorïentatie: 

- Geschiedenis: thema 5 “Welvaart in Nederland” (tijd na de Tweede Wereldoorlog) 

- Natuur & Techniek: thema 5 “Aarde in het heelal” 

- Aardrijkskunde: thema 9 “Schiphol” 

          

         Jarigen: 

         In mei hebben we 1 jarige: Lesley, alvast van Harte Gefeliciteerd ! 

 

        Wist u dat: 

- we op 8 mei een gastles krijgen van de stichting St. Agnesschool Oeganda, als voorbereiding op de 

sponsorloop. Maandag 13 mei krijgen de kinderen de sponsorlijsten mee. 

       


