
 

Nieuwsbrief groep 6             maart  2019 

 
Deze nieuwsbrief ontvangt u iets later dan normaal, omdat we net de voorjaarsvakantie achter de rug hebben. Deze 
vakantie is waarschijnlijk door ieder op zijn/haar eigen manier ingevuld: voluit carnaval vieren, even weg op vakantie 
(wintersport) of thuis genieten van de vrije tijd. 
 
Werkstuk over een bedreigde diersoort 
In februari kregen de kinderen de schrijfopdracht uit onze taalmethode om individueel of in tweetallen een 
werkstukje te maken over een bedreigde diersoort. Ze leerden hoe ze informatie kunnen verzamelen en hoe de 
informatie verwerkt kan worden  Daar hebben veel kinderen hard aan gewerkt. Er zijn weer enkele werkstukken 
uitgekozen om in ons ‘schrijfschilderij’ te plaatsen. Hieronder enkele voorbeelden van zo’n werkstuk: 
 
                                                                                                                                                                                         

   De Panda                     30-01-2019                      

Hoi ik ben Cartier en mijn werkstuk gaat over panda's, Omdat ik het leuke en schattige dieren vind.  

De panda leeft hoog in de bergen in het midden van China, Ze houden van rust en bamboe. Panda's leven op zichzelf, Aan het 

eind van de lente komen mannetjes en vrouwtje's bij elkaar om te paren. In china word de panda ook wel katbeer genoemd 

omdat de ogen op de ogen van een kat lijken. Een belangrijk kenmerk is de vacht van een panda, deze vacht is wit maar heeft 

verschillend zwarte plekken. Een panda weegt ongeveer 80 tot 100 kilo. Een baby panda weegt ongeveer 85 tot 150 gram. Een 

panda kan wel 40 kilo bamboe per dag eten omdat veel van de bamboe niet  verteert word moeten ze vaak poepen.  Ze kunnen 

100 drollen per dag leggen . Panda's hebben aan hun voorpoten ook een zesde vinger, die gebruiken ze om taken en stengels 

vast te houden.  

 

Ik vond het erg leuk om dit werkstuk te maken en heb veel over de panda geleerd. 

* Ik heb de informatie uit mijn werkstuk opgezocht op de website van de wnf. De plaatjes heb ik op google gezocht.   

 



Datum:  10 februari 2019 

Naam:  Luc van de Sande 

  Tieme Verbeek 

 

De neushoorn  

1. Waarom heb je dit onderwerp gekozen? 

We  hebben het gekozen omdat ze grappig zijn en omdat de mensen veel geld voor de hoorn krijgen. 

2. Hoe groot zijn neushoorns? 

Ze kunnen wel meer dan 3.000 kilo wegen en langer dan 4 meter worden.  

3. Hoeveel soorten neushoorns zijn er? 

Er zijn 165 soorten neushoorns geweest die over de hele wereld voorkwamen, nu zijn er nog maar 5 soorten: 3 in Azië en 2 in 

Afrika 

4. Hoe lang blijven de baby neushoorns bij hun moeder? 

Jonkies blijven 3-4 jaar bij hun moeder en dan gaan de meeste op zichzelf leven  

5. Hoe oud wordt een neushoorn? 

Hij kan 60 jaar worden  

6. Waarom wordt de neushoorn bedreigd? 

Mensen willen de hoorn omdat ze dachten dat deze magische krachten heeft. 

Conclusie: 

De jacht moet stoppen !!!  want het is en blijft een  geweldig beest. 

Bronnen:wwf 

 

Techniek 
We hebben ons de afgelopen tijd ook bezig gehouden met techniek: het werken met de ontdekkoffer “Fiets” en we 
hebben een middag gewerkt met Lego education. Kinderen hebben tijdens het circuit rondom de fiets kennis 
gemaakt met o.a. magneetwerking/dynamo, banden plakken en een fietsbel in elkaar zetten. Bij het werken met 
Lego kregen ze de vraag voorgelegd: Hoe kunnen we een wagen met motor bouwen die tegen ‘heuvels’ op kan 
rijden ? Daar zijn ze samen mee aan de slag gegaan en hebben flink geëxperimenteerd.  
 

Taal en spelling 
De komende weken werken we nog aan thema 6 over communicatie en lichaamstaal (de kinderen hebben o.a. het 
begrip non-verbale communicatie geleerd). 
 
 

 



Rekenen 
Na de vakantie starten we met blok 9  van onze rekenmethode, waarin de kinderen kennis maken met 
kommagetallen. 

- Nagaan wat kommagetallen bij o.a. geld, temperatuur en gewicht betekenen. 
- De relatie tussen kommagetalen en breuken. 
- Het vergelijken en in volgorde van grootte zetten van kommagetallen. 
- Het verschil tussen twee kommagetallen bepalen. 
- Kommagetallen plaatsen op een getallenlijn. 

Daarnaast komt in dit blok aan bod: 
- Grote, ronde getallen op elkaar delen, bijv. 24.000 : 300 = 
- Schatten van delingen, waarbij beide getallen kunnen worden afgerond op nabijgelegen ronde getalen, bijv. 

324 : 39 = 
 
Geschiedenis 
Het volgende thema van geschiedenis is de Tweede Wereldoorlog. Veel kinderen vinden dit een interessant 
onderwerp, maar het levert ook veel indrukken en vragen op. Misschien dat u het daar thuis ook eens over kunt 
hebben. 
 
Grej of the day 
In navolging van groep 4 willen we met groep 6 beginnen met Grej of the day. Dit is een soort microles 1x per week 
over een persoon, plaats of gebeurtenis die een grote betekenis heeft of die voor een grote verandering in de wereld 
heeft gezorgd. Het moet een kort, interessant ‘kennisvertelmoment’ zijn. De kinderen krijgen enkele dagen voor de 
microles een clue mee naar huis. Dit prikkelt de kinderen en zet hen aan het denken. Ze gaan op zoek naar het 
antwoord, maar de afspraak is dat zij het antwoord voor zich houden in de klas. Iedereen krijgt de kans om na te 
denken en rustig achter het antwoord te komen. Tijdens de microles krijgen zij informatie over het onderwerp en 
maken enkele aantekeningen in een schrift. Thuis kunnen ze dan vertellen over de inhoud van de gegeven microles. 
 

 
 

Jarigen: 
In maart vieren enkele kinderen uit onze groep hun verjaardag: Selma en Lars aan het begin van de maand, alsnog 
Gefeliciteerd! En Benjamin aan het einde van de maand, alvast Proficiat ! 
 
Wist u dat: 

- we na de vakantie starten met het project “Kilometerlezen” van de bibliotheek ? In de volgende nieuwsbrief 
zullen we u daar meer over vertellen. 

- de kinderen vrijdag 22 maart het 2e rapport mee naar huis krijgen ? 
- op dinsdag 26 maart, woensdag 27 maart en dinsdag 2 april de rapportgesprekken plaatsvinden ? 

 

 

 

 


