GROEP 5-8
De komende weken werken wij aan….
Dit schooljaar werken wij als leerkracht van groep 5-8 veel samen. We hebben verschillende dingen op
elkaar afgestemd. Daarbij houden wij natuurlijk rekening met de verschillende niveaus.
In onderstaand schema kunt u elke nieuwsbrief lezen welke thema’s we gaan behandelen en welke
toetsen er gepland zijn.
De komende 2 weken
werken we aan….
Taal, spelling

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Thema 6

Thema 6

Thema 6

Rekenen

Taal: Thema 6
Spelling: werken
aan doelen
Werken aan
doelen.

Blok B1 (na
Blok B1 (na
Verschillende
afronden van
afronden van het niveaus.
het eerste
eerste boek).
boek).
Elke week een nieuwe actualiteit, deze vindt u op www.nieuwsbegrip.nl
Geschiedenis: Jagers en Boeren

Nieuwsbegrip
Wereldoriëntatie
Beste ouders,

Ik ben Marit van Haarlem, 20 jaar en eerstejaars pabo studente aan de Hanze Hogeschool in Groningen.
Via deze weg wil ik mijzelf graag voorstellen als de nieuwe stagiaire bij groep 7. Voor de vakantie ben ik
al kort op school geweest en na de vakantie zal ik er elke donderdag zijn. De komende weken loop ik
met groep 7 mee en daarna zal ik ook nog een tijdje bij groep 2 mee lopen.

====================================================================
Hallo allemaal,
Ik wil me als stagiaire even voorstellen. Ik ben Sanne van Os, 18 jaar en woonachtig in Wagenborgen.
In mijn vrije tijd lees en schilder ik graag. Op dit moment ben ik eerstejaars pabo-student aan de
Hanzehogeschool in Groningen. Tot aan de zomervakantie loop ik elke donderdag stage, eerst in groep 2
en daarna in groep 7.
Ik heb er ontzettend veel zin in!
Groetjes Sanne.
=====================================================================================
Test Snappet
De komende periode testen groep 7 en 8 Snappet. Dit is een digitaal programma waarin kinderen hun
reguliere rekenwerk maken. We wijken dus niet af van de methode of de doelen, alleen van de
verwerkingswijze. Voordeel van het programma is dat wij als leerkrachten veel nauwkeuriger kunnen
zien wanneer leerlingen extra instructie nodig hebben voor een leerdoel. De leerlingen zien direct of zij
een opgave goed hebben gemaakt en kunnen deze direct verbeteren wanneer hij fout is (wij kunnen dit
dan ook weer zien). Daarnaast krijgen de kinderen oefenstof bij het leerdoel op hun eigen niveau.

Leerlingen die thuis verder willen werken/oefenen kunnen hun inloggegevens mee naar huis krijgen.Het
is mogelijk dat in groep 6 voor specifieke doelen wordt gekozen voor oefenen in Snappet, dit altijd naast
de geplande instructies.

Agenda:
27-03 groep 7 spelletjes mee voor spelletjes uurtje.
18-03 Engels, toets
25-03 groep 7 GGD
31-03 verkeersexamen theorie groep 7
03-04 groep 7/8 veteraan in de klas
06-04 praktijkexamen verkeer groep 7

