
 

Nieuwsbrief groep 6             maart 2021 
 
 
Zwangerschaps- en bevallingsverlof van juf Sanne 
Als u deze nieuwsbrief leest, is Juf Sanne net aan het genieten van haar zwangerschapsverlof. We hebben al een 
beetje ‘afscheid’ van haar genomen. We hopen dat het een fijne tijd wordt voor haar en haar gezin en zodra de baby 
geboren is, zult u daar vast meer over horen. Bijna aan het einde van dit schooljaar komt ze weer terug. Meester 
Luuk zal de komende tijd de maandagen en dinsdagen overnemen.  
 

 
 
Carnaval vieren in coronatijd 
Vrijdag voor de voorjaarsvakantie hebben we toch geprobeerd er een beetje een carnavaleske dag van te maken 
ondanks alle maatregelen. De meeste kinderen kwamen verkleed naar school. In de ochtend hebben we nog 
gewerkt aan enkele vakken en daarna de ochtend afgesloten met een carnavalsquiz. Toen werden we verwend met 
een heerlijke lunch, die iedereen zich goed liet smaken. En natuurlijk in de middag de schitterende Masked Dancer! 
Wat was het leuk en wat werd er hard nagedacht over wie er achter die maskers zouden zitten. Tijdens de onthulling 
volgde er een heleboel OOHH-  en AAHH-geroep. Een mooie afsluiting van de dag. 
 

 
 
 
 

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 worden enkele werkstukken 
uitgekozen om in ons ‘schrijfschilderij’ te plaatsen. Daarnaast hebben alle kinderen het werkstuk gepresenteerd voor 
de hele klas.  
 

 
 



Citotoetsen M6  
De citotoetsen staan altijd gepland in jan./febr., maar doordat we een aantal weken onderwijs op afstand hebben 
gehad, worden de cito’s nu in maart afgenomen. AVI (tekstlezen) en DMT (woordlezen) zijn al aan de beurt geweest. 
In week 9 (1 mrt. t/m 5 mrt.) staat cito rekenen gepland, in week 10 (8 mrt. t/m 12 mrt.) begrijpend lezen en als 
laatste spelling in week 11. 
De resultaten van uw kind kunt u te zijner tijd zien in Parnassys.  Ook worden deze besproken tijdens de 
rapportgesprekken eind maart. 

 
                                                                                                                                                                                         

Taal en spelling 
Binnenkort starten we met thema 6 over communicatie en lichaamstaal (de kinderen leren o.a. het begrip non-
verbale communicatie). 
 
Taal: 

Spelling: 

 
 
Rekenen 
Zoals we in de vorige nieuwsbrief uitgelegd hebben, hebben we eerst blok 6 (tijdens de thuiswerkperiode) 
behandeld en gaan we nu aan het werk met blok 5 van de methode Getal & Ruimte Junior. De volgende onderdelen 
komen hierin aan bod:  

• De eerste week staat in het teken van de kennismaking met breuken. 
• De tweede week: 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.  

 
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. 
 
Natuur en Techniek 
Wij zijn net gestart met het thema 4 “Voortplanting”. Dit thema gaat over de voortplanting van dieren en planten. 
Een kenmerk van leven is dat het zich voort kan planten. Kinderen zien om zich heen ook nieuw leven ontstaan: van 
plantjes in de tuin tot jonge hondjes, vogeltjes en visjes en tot slot nieuwe broertjes en zusjes.  



• Les 1: gaat over de geslachtelijke voortplanting van gewervelde dieren (zonder het paren zelf). 

• Les 2: gaat over broedzorg, broedtijd en draagtijd bij verschillende dieren. 

• Les 3: gaat over de voortplanting bij planten. 

Jarigen: 
In maart vieren 2 kinderen uit onze groep hun verjaardag: Stijn en Imke, alvast Proficiat! 
 

 
 
 
Wist u dat: 

- dat wij binnenkort starten met het project “Boek en film” van de bibliotheek? U zult daar vast nog wel meer 
over horen. 

- op donderdag 18 maart een studiedag is? Alle kinderen zijn dan weer een dag vrij. 
- de kinderen vrijdag 19 maart het 2e rapport mee naar huis krijgen ? 
- op dinsdag 23 maart, woensdag 24 maart en donderdag 1 april de rapportgesprekken plaatsvinden ? U 

ontvangt te zijner tijd een uitnodiging via Parro. 
 

 

 

 


