
 

Nieuwsbrief groep 6       oktober 2019 

 
Informatiemarkt 
Op 17 september was de informatiemarkt. Wij kijken terug naar een zeer geslaagde informatiemarkt. Het dictee, het 
race-rekenen en de taalopdracht waren populair bij de ouders en kinderen. Sommige ouders vonden het toch nog 
lastig om m.n. de taalopdracht te maken. De kinderen hebben de ouders goed rondgeleid. Hopelijk heeft u nu een 
idee over hoe het in de klas gaat en wat we allemaal doen in de klas. 

 
Project groepsvorming 
De extra lessen die aangeboden werden vonden de kinderen erg leuk, zowel de dramalessen op dinsdag als de 
lessen zelfverdediging op vrijdag. Er was veel aandacht voor jezelf kunnen en durven zijn, respect hebben voor elkaar 
en samenwerken. 
Daarnaast heeft de stagiaire Anouk nog verschillende groepsvormende activiteiten met de kinderen gedaan. 
 

                                                                                                                                                                                  
 
 
Het project groepsvorming wordt afgesloten met de Berckackerdag. We gaan dan samen met groep 5 naar een bos 
bij Riethoven en hebben daar verschillende groepsvormende activiteiten, waarbij de nadruk ligt op samenwerken. 
 
Bezoek museum 
Op dinsdag 1 oktober zijn we met de groep naar het Van Abbemuseum in Eindhoven geweest. De kinderen hebben 
verschillende kunstwerken bewonderd en bijbehorende opdrachten uitgevoerd. 

                                                                         



Kinderboekenweek 
Op woensdag 2 okt. start de Kinderboekenweek 2019. Met het thema “Reis mee!” gaan we op reis in 
kinderboeken. Niet de bestemming maar het vervoer erheen staat centraal. Ontdek de ruimte met een raket, beleef 
avonturen op een cruiseschip, verken een land tijdens een roadtrip, trek rond met een tractor en zeil de wereld rond 
op een catamaran. Met een boek kun je elke reis maken die je wilt, een reis die je leven verrijkt. Van een rondje op 
de step in de buurt tot aan een ruimtereis door het heelal. Toer je alleen of rijd je samen?    
Ook deze keer is er een schrijfwedstrijd. De kinderen gaan volop aan de slag om een verhaal te schrijven met al titel 
“Op reis met …”. Door de juffen worden 5 winnaars gekozen en de klas kiest de grote winnaar uit. Wie gaat het 
worden? Wie kan het meest originele verhaal schrijven? 
Dit jaar sluiten wij ook weer af met een verhalenfeest en het lied en de dans van Kinderen voor Kinderen.  

 
Taal en spelling 
We zijn net gestart met het thema “Sport” 
 
Taal: 

 
 
Spelling: 
 

 
 
Rekenen 
Zowel de kinderen als de juffen zijn al een beetje gewend aan de nieuwe rekenmethode Getal & Ruimte Junior. We 
zijn nu bezig met blok 2 en daarin komt aan bod: 

- vermenigvuldigen door splitsen of cijferend vermenigvuldigen 
- rekenen met geldbedragen 
- de symbolen voor groter en kleiner dan (> en <) 
- toepassen van de strategieën in verhaaltjessommen 

 
Jarigen 
We hebben in oktober twee jarigen: Noud en Sem. Alvast gefeliciteerd en maak er een gezellige en fijne dag van! 
 
Wist u dat … 

- we donderdag 10 okt. de hele dag in het bos zijn vanwege de Berckackerdag 
- het alweer bijna herfstvakantie is en dat wij iedereen een fijne vakantie wensen. 

 
 



Wij vragen uw aandacht voor onderstaande afspraken: 

Gezonde school 

De schoolraad, ouders en leerkrachten, hebben samen het beleidsplan Gezonde school opgesteld. 

Eten en drinken in de kleine pauze 
Zo rond de klok van half elf is het bij ons op school tijd voor pauze. De kinderen kunnen dan even lekker bewegen 
tijdens het speelkwartier. Alle kinderen krijgen voor de pauze eten en drinken mee. Daarnaast streven we ernaar om 
jaarlijks mee te doen aan het programma ‘Schoolfruit’. Kinderen krijgen in die periode vanuit school drie dagen fruit 
of groenten aangeboden.  
 
Vanaf schooljaar 2019-2020 is de schoolbrede afspraak dat iedereen in de kleine pauze groente en/of fruit eet. 
 
Ook de pakjes drinken die de kinderen soms meekrijgen, zitten vol met suikers die ook nog eens heel slecht zijn voor 
ons gebit. Het is goed om daar eens kritisch naar te kijken. 
Onderstaande suggesties vanuit de GGD: 
 
- halfvolle of magere melkproducten 
- water 
- ranja 
 

Eten en drinken tijdens de lunch 
Tussen de middag eten de kinderen op school. Onder begeleiding van leerkrachten en/of stagiaires worden de 
kinderen in de gelegenheid gesteld om hun lunch te nuttigen. De kinderen krijgen 15 minuten om te eten en bij de 
kleuters is deze tijd wat langer. Na de lunch spelen de kinderen 30 minuten buiten. 
 
Wat zien wij graag in de broodtrommel? 
- (volkoren/bruin) brood 
- stukjes fruit en/of groente 
- krenten- of mueslibol 
- rijstwafel 
- cracker 
 
Daarnaast uiteraard iets te drinken: 
- halfvolle of magere melkproducten 
- water 
- ranja 
 
Wij vinden snoepjes, koekjes en dergelijke niet thuishoren in de lunchtrommel.  
 

Activiteiten op school: 
 
Ook bij activiteiten op school moeten we ons bewust zijn van gezonde voeding, gezond drinken en gezond bewegen. 
Dat wil niet zeggen dat we nooit meer ongezond eten op school, maar wel met mate. Ook wij willen ons bewust zijn 
hetgeen we de kinderen geven. 
Zo hebben we de afgelopen jaren al wat wijzigingen gemaakt tijdens de sponsorloop, de sinterklaasviering en de 
Berckackerdag. Doel hierin is om bewustwording te creëren ten aanzien van gezonde voeding. 
 

Traktatiebeleid: 
 
Trakteren is een feest op zich voor de jarige en dat moet natuurlijk ook! Een traktatie is vaak een extraatje dat de 
kinderen krijgen naast de pauzehap die ze zelf al hebben meegekregen van huis. Een traktatie hoeft dus niet iets 
groots te zijn.  
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