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Januari … Citotoetsen. 
 
U heeft het vast al van uw kind 
gehoord. We zijn deze maand weer 
CITO- toetsen aan het afnemen.  
De toetsen van rekenen, begrijpend 

lezen, spelling en technisch lezen 

verspreiden we over de hele maand. 
 

Kerst 2017 
 
De decembermaand was héél gezellig. 
We hebben genoten van een heel gezellig kerstfeest.  
Er was een prachtig kerstspel, opgevoerd door ouders 
en leerkrachten.  
We hebben gezongen bij het vuur, hele leuke 
kerstfoto’s gemaakt en gesmuld van een heerlijk 
kerstbuffet.  
We willen iedereen die meegeholpen heeft, enorm 
bedanken!! 
In het fotoalbum op de website vindt u de foto’s die  
tijdens het kerstfeest gemaakt zijn.  
 

 

 Belangrijke data:   

              
• Woensdag 31 januari is er weer 

inloopmiddag voor de portfolio’s van 
14:00 tot 16:00 uur 

•  Donderdag 1 februari vanaf 14:45 uur 
is er een korte dans -en 
dramavoorstelling van het creatieve 
project van de groepen 5, 6 en 6/7 in 
de gymzaal. 

• Op vrijdag 2 februari is er vanaf 11:45 
uur een tentoonstelling van de 
onderdelen houtbewerking, weven en 
techniek. 

• Woensdag 14 februari: Studiedag 

• Dinsdag 20 en donderdag 22 februari 
zijn er weer oudergesprekken. 

• Vrijdag 23 februari gaat het eerste 
portfolio en rapport mee naar huis. 

• Maandag 26 februari t/m vrijdag  
2 maart hebben we voorjaarsvakantie! 

                  

             Computerwerk 

                
Uw kind heeft in januari nieuwe 
inloggevens mee naar huis gekregen. 
Dit komt omdat we op een nieuw 
systeem overgestapt zijn.  
MOO is vervangen door Cloudwise.  
Via cool.cloudwise.nl kunnen de 
kinderen inloggen. Er zijn nog wat 
opstartprobleempjes, maar we gaan 
ervan uit dat deze snel opgelost zullen 
worden. Zo kunnen de kinderen ook 
thuis weer met alle programma’s 
werken. 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier werken we aan met:.. 
• Spelling: 

Ook in groep 6 hebben blijven we oefenen met de regel van 
jager en bakker en het gaat nu bijna altijd goed!! 
Ook bij woorden als: besprekingen, boomstammen en 
regentonnen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Taal 
We hebben geleerd, wanneer je een komma in een zin 
gebruikt: 
Bij een opsomming, als je iemand aanspreekt of tussen twee 
persoonsvormen. 
Ook hebben we de verschillende meervoudsvormen leren 
gebruiken. 
Zo weten we nu dat een woord dat eindigt op a, o, u, i of y in 
het meervoud een ’s krijgt Bijvoorbeeld: auto-auto’s. 
Rekenen 

• Tijdens de projecttaken van rekenen oefenen we met lengte- 
en inhoudsmaten Bijv.: liters:           

  
 
Dit is voor een aantal kinderen nog heel lastig, maar we 
blijven hier mee oefenen! 

 

Hier werken we aan met:.. 
 

Geschiedenis: 

 
https://www.hetklokhuis.nl/algemeen/Het%20Klokhuis%20maakt%20geschiedenis/tv-
episode/2726/De%20eerste%20spoorlijn 
 
Aardrijkskunde: 

 
   

Met geschiedenis zijn we opgeschoven 
naar de tijd tussen 1800 en 1900:  
De industriële revolutie. 
De tijd waarin alle veranderingen 
begonnen met de uitvinding van de 
stoommachine.. 
Een mooi filmpje van klokhuis over deze 
tijd is te zien via onderstaande link: 

1 liter =10 dl       en ook     100  ml is   …… dl  ? 
1 liter =100 cl         of            30 cl is     …. ml ? 
1 liter =1000 ml      of       4000 ml is    …… l ? 

 

Bij aardrijkskunde gaan we met een nieuw 

thema van start: Energie 
We leren wat een elektriciteitscentrale is en 

wat fossiele brandstoffen zijn. We gaan het 
ook over de verschillende vormen van 

duurzame energie hebben. Bij de topografie 
komt Noord-Nederland aan bod: Drenthe 

Groningen en Friesland 

 

https://www.hetklokhuis.nl/algemeen/Het%20Klokhuis%20maakt%20geschiedenis/tv-episode/2726/De%20eerste%20spoorlijn
https://www.hetklokhuis.nl/algemeen/Het%20Klokhuis%20maakt%20geschiedenis/tv-episode/2726/De%20eerste%20spoorlijn


 
 

 
 
  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Met Natuur en Techniek behandelen we Wonderlijke natuurverschijnselen.  
Vanuit dit thema hebben we een paar proefjes gedaan met statische elektriciteit:  

We maakten een ballon statisch met lange haren of een wollen trui. 

Wat hebben we ontdekt?.. 
 

• Wat gebeurt er als je het boven een vel met peper en zout houdt? 

 

• Wrijf de ballon een aantal keren over een wollen trui en houd hem bij je 
haren.. 

       Wat gebeurt er?  
 

• Maak de ballon statisch en houdt hem bij een water straal..  
Wat zie je gebeuren? 

   

 
Leiderschapsrollen. 
Deze maand gaan de kinderen hun leiderschapsrol evalueren : 
Wat vond ik van deze leiderschapsrol? Hoe heb ik hem ingevuld?.. Ook gaan 

ze weer solliciteren naar nieuwe leiderschapsrollen en mogen ze aangeven 

waarom ze een rol graag willen invullen In februari krijgt ieder kind weer een 

nieuwe leiderschapsrol. 

The leader in me.. 
In januari staat gewoonte 5 centraal:  

Eerst begrijpen, dan begrepen worden. 
Probeer eerst de ander goed te begrijpen, voordat je 

praat.  

Luister met je oren, met je ogen en je hart! Zo leren 

we het van de stripfiguren van het Happy Kidsboek 



 
 
Vandaag zijn de Nationale Voorleesdagen begonnen. We zijn gestart met een gezellig ontbijtje in de klas en vervolgens hebben de 
kinderen van onze klas voorgelezen aan de kinderen van juf Marcella en juf Ellen ( groep 3a)  
Ze deden het fantastisch!!Hieronder ziet u ze allemaal in actie..:  





 


