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Wij willen iedereen een heel gelukkig en gezond 2021 wensen! 
 
Het was een rare afsluiting van het jaar 2020 en een vreemd begin 
van 2021. Wij hopen dat jullie een goede vakantie hebben gehad 
en ondanks alle maatregelen een fijne kerst en een vrolijke 
jaarwisseling. 
 
“Veldhoven danst” 
Net voor de lockdown hebben we het project “Veldhoven danst” af kunnen ronden. Wij hebben met 
de hele klas een spetterende videoclip opgenomen. 7 weken flink oefenen gingen daaraan vooraf. 
Zodra de video af is, wordt deze met jullie gedeeld. 
 
Thuis- en onlinewerken 
Wij vinden het fijn om te zien dat alle leerlingen zo betrokken en enthousiast inloggen op Teams en 
hun werk serieus nemen. Het is soms even puzzelen en wennen, maar samen komen we er wel uit. 
Wij hopen dat we jullie weer snel in de klas mogen verwelkomen! 

 
Project Identiteit 
Zoals ieder jaar besteden wij in januari aandacht aan het thema Identiteit in het kader van 
burgerschap. Kinderen bewust laten worden van de eigen rol binnen de groep en de rollen van 
anderen, rolneming in verschillende situaties.  
               
Citotoetsen M6 
In de komende weken staan de volgende citotoetsen gepland: AVI (tekstlezen) en DMT (woordlezen), 
rekenen, begrijpend lezen en spelling. 
 
Rekenen 
We zijn nog bezig met blok 4, maar we zullen in januari beginnen met blok 5 van de methode Getal & 
Ruimte Junior. De volgende onderdelen komen hierin aan bod: 

• De eerste week staat in het teken van breuken. We ronden deelsommen af met rest, leren 
wat gelijknamige en ongelijknamige breuken zijn en oefenen met het herkennen van 
deelsommen in een context. 

• Cijferend rekenen: optellen, aftrekken en vermenigvuldigen. 

• Klokkijken en de tijdsduur berekenen. 

• Een plattegrond (met windrichtingen) aflezen en een plaats bepalen op een kaart. 

• In de laatste week leren we nog meer over breuken: breuk op een getallenlijn plaatsen, helen 
uit een breuk halen, gelijknamige breuken optellen en aftrekken. 

Taal en spelling 
De komende weken staat thema 5 van taal en spelling op het programma. 
 



Taal:

 
 
Spelling: 

 
 
 
Wereldoriëntatie 

- Geschiedenis: thema 3 “Industrie in Nederland” o.a. over de stoommachine en kinderarbeid. 
- Natuur & Techniek: thema 3 “Techniek om ons heen” o.a. over bouwen, producten en 

apparaten. 
- Aardrijkskunde: thema 6 “Van boon tot chocola” o.a. over industrie, fabrieken en hun 

vestigingsplaats, en het milieu. 
 
Jarigen 
In januari hebben we 2 jarigen, waarvan 1 in de vakantie: Ahlam, alsnog van harte gefeliciteerd! En 
ook Sam is deze maand nog jarig: alvast proficiat! 
 
Wist u dat … 

- op woensdag 26 januari een studiedag gepland staat. Alle leerlingen zijn deze dag vrij. 
 


