
 

Nieuwsbrief groep 6       november 2019 

                       
                                                                               
Kinderboekenweek: 
Voor de herfstvakantie hebben we de Kinderboekenweek 2019 met als thema “Reis mee” met de hele school 
afgesloten met een verhalenfeest. Uit iedere klas was er een winnaar met een tekening (gr. K t/m 3) die geshowd 
werd of een verhaal (gr. 4 t/m 8) dat voorgelezen werd. In onze groep was Sanne de winnaar. Hieronder haar 
verhaal: 
 

Op reis met de bamischijf 
 
Hallo, ik ben Maartje. Ik ga op een geheime missie, op zoek 
naar papa. Want hij zei dat hij naar Fantasyland ging. Oh, 
en trouwens, ik ben een uitvinder, want ik heb met mijn 
vader een vliegende bamischijf gemaakt. Daar ga ik mee op 
pad. Papa zei dat er een muur bij het koninkrijk is en het 
wachtwoord is: sterrenstelsel. 
Ik ga niet alleen, want ik neem Jantje mee, met natuurlijk 
de vliegende bamischijf. Er is plek voor 3 mensen, dus plek 
genoeg.  
Alleen een klein probleempje: wat moet ik tegen mama 
zeggen ? Zij is de aller bezorgdste moeder van de wereld. 
Wacht eens even, als ik tegen mijn moeder zeg dat ik bij 
Jantje blijf slapen, en dat Jantje dan tegen zijn moeder zegt 
dat hij bij mij blijft slapen. Of ik maak klonen. Nee, dat ziet 
mijn moeder meteen. We gaan voor het eerste plan. 
Het is bijna 3 uur en dan gaan we. Ik heb nog 1 uur om in te 
pakken. 
1 uur later… we zitten op de vliegende bamischijf. Even kijken hoe lang we er over doen. Om precies 
te zijn, 5 uurtjes.  
“Ik wil sturen”, zegt Jantje. “Oké”, zeg ik, “Ik heb voor de zekerheid nog 2 vliegende bezems 
meegenomen”. 
“Oké”, zegt Jantje, “hoe lang nog, Maartje ?” 
“Nog 3 uurtjes, Jantje.”   
“Hap! Au! Mijn tanden!” roept Jantje. 
“Jantje, het is geen eetbare bamischijf !” 
“Oh, dat wist ik niet.” 
“We zijn er… ooohh, we storten neer!”  
Oh, oh, oh, net voor de muur geland. Ik weet het wachtwoord: sterrenstelsel." 
We zijn er: “Papa !” 
“Kom er snel uit, net op tijd. Kom, we gaan naar huis.” 
Hé, waar is de vliegende bamischijf? Hij is weg. Maar gelukkig hebben we nog de heksenbezems. 3 
uur later waren we weer allemaal bij elkaar. 
 
Sanne van Haaren 
 



Berckackerdag 

We kunnen terug kijken op een geslaagde Berckackerdag. In de ochtend hebben de leerlingen in groepjes 
een echte hut gemaakt in de bossen. Daarbij hebben zij samen een vlag, een totempaal, een amulet en een 
groepsnaam met passende yell gemaakt.  
Na het eten van de overheerlijke broodjes knakworst, zijn er in de middag groepsspelen gespeeld als ‘vlag 
veroveren’ en een Zweeds loopspel. Gelukkig zat het weer mee. De kinderen hebben zichtbaar genoten.  
 
 
 

 
 

  



Taal en spelling 
We zijn net gestart met thema 3  van onze methode Taal Actief. Het thema is ‘mode’. 
 
Taal: 

 
 
Spelling:

 
 
Rekenen 
Ook bij rekenen zijn we gestart met blok 3. In blok 3 komen de volgende onderwerpen aan bod: 

- Cijferend delen 
- Het aantal kwartalen, weken en dagen van een jaar 
- Klokkijken in minuten 
- De digitale tijd aflezen tot 24 uur 
- Afronden op honderdtallen en duizendtallen 
- Het antwoord schatten bij delingen 

 
Geschiedenis 
We zijn begonnen met het volgende thema: “Slavernij”. Dit is best een heftig thema en kinderen kunnen daarvan 
onder de indruk zijn. Misschien kunt u thuis dit onderwerp ook eens ter sprake brengen om te zien hoe uw kind 
ermee omgaat. 

 
Week van Respect 
In de week van 4 t/m 8 nov. doen wij met de hele school mee aan de Week van 
Respect. We besteden hier aandacht aan door middel van verschillende activiteiten. 
We willen dat kinderen op een positieve manier met elkaar communiceren en 
rekening houden met elkaar. Ook starten we in die week met het “Kind van de dag”: 
elke dag wordt een ander kind uit de groep in het zonnetje gezet d.m.v. het geven van 
complimenten. 
 
Jarigen 
In november hebben we 1 jarige: Stan Dikmans. Van harte gefeliciteerd, Stan!  
 
  



Wist u dat … 
- wij met onze school weer meedoen aan het Nationaal Schoolontbijt op donderdag 8 november? Uw kind 

hoeft die ochtend niet thuis te ontbijten. Wel moet ieder kind een bord, beker en bestek meebrengen, graag 
voorzien van naam. Wij starten die dag met een gezamenlijk ontbijt in de groep. 

- we op vrijdag 8 november starten met dansles tijdens de gym? We gaan meedoen aan het project 
“Veldhoven danst!” en mogen op zaterdag 21 dec. optreden in de Schalm, samen met heel veel andere 
groepen van verschillende scholen. 

- we in de week van 11 november weer starten met het schoolfruit? De dagen waarop het fruit wordt 
uitgedeeld wordt nog bekend gemaakt. 

- vrijdag 15 november het eerste rapport mee naar huis gaat? In de weken daarna vinden de oudergesprekken 
plaats. Vergeet niet om uw tijden door te geven in Parnassys. 

- de kinderen vrijdag 22 november een vrije dag hebben vanwege een studiedag van de leerkrachten? 
- we in groep 6 op 5 december een surprise ochtend hebben? Half november trekken we lootjes en uw kind 

krijgt dan de nodige informatie mee omtrent de surprise. 
- Dit de laatste maand is dat juf Sanne in de groep werkt? Op 1 december gaat zij met zwangerschapsverlof. 

 
 


