
Nieuws uit groep 5 en 6 

Spelling: Groep 5 heeft afgelopen week geleerd wat klankveranderende werkwoorden zijn ( sluiten/ 

sloten enz.) Best lastig voor een aantal kinderen hoe een werkwoord in de verleden tijd verandert! 

Ook hebben we herhaald hoe je de persoonsvorm in de zin kunt vinden, wat een zelfstandig 

naamwoord en lidwoorden zijn en ook het bijvoeglijk naamwoord is besproken. Vrijdag krijgen de 

kinderen een dictee voor een beoordeling. 

Groep 6 heeft naast de stof van groep 5 hierboven nog eens het stoffelijk bijvoeglijk naamwoord 

geoefend, heeft een nieuwe categorie bij spelling geleerd; het cadeauwoord. Je hoort –oo, maar 

schrijft –eau. Groep 6 krijgt aankomende vrijdag ook een dictee voor een beoordeling. 

Rekenen: 

Aankomende weken gaat groep 5 aan de slag met optellen en aftrekken tot de 1000 en getallen 

aanvullen tot de 1000. Het rekenen in verhoudingstabellen komt weer terug. Dit doel vinden veel 

kinderen van groep 5 nog best lastig. Het delen met rest gaat steeds beter, zoals 49:5. Hierbij websites 

om thuis te kunnen oefenen aan deze doelen: 

• https://www.citotoets-oefenen.nl/cito-groep-5/rekenen-bewerkingen/optellen-en-

aftrekken  

• https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-

5/erbijsommen/vleksommen/erbijsommen-met-vlekken-tot-en-met-1000  

• https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-5/delen/delen-met-rest  

Groep 6 gaat aan de slag met geldsommen. ''Hoeveel krijg ik terug''? Verder gaan we veel sommen 

krijgen met lijngrafieken en staafgrafieken. Het is belangrijk dat de kinderen leren om grafieken 

nauwkeurig te kunnen aflezen. Delingen met rest komen weer terug met getallen tot de 100. Hierbij 

websites om thuis te kunnen oefenen aan deze doelen: 

• https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-6/delen/delen-met-rest/delen-met-rest-

mix 

• https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-6/geld/rekenen-met-geld/bedragen-

aftrekken/hoeveel-geld-krijg-je-terug-2  

• https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-6/grafieken/welke-cijferreeks-past-bij-de-

grafiek  

Hockeyclinic gym: 

Afgelopen dinsdag verzorgde AMHC een hele leuke hockeyclinic voor de kinderen van groep 3-8. De 

kinderen waren erg enthousiast. Ze krijgen wat extra informatie over de club mee naar huis. 
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Kinderjury 2020: 

Vorige week dinsdag kwam juf Kitty van CODA ons uitleg geven over het mee helpen jureren van de 

kinderboeken met een eerste druk in 2019. Over 5 weken mogen de kinderen namelijk hun stem 

uitbrengen voor het mooiste, grappigste, spannendste kinderboek van het jaar 2019. Ze bracht 25 

boeken mee naar school waar de kinderen ondertussen flink in aan het lezen zijn. Iedereen heeft een 

eigen leespaspoort gekregen om hierin de gelezen boeken te beoordelen. Bovendien heeft de hele 

klas een bingokaart gekregen waarop allerlei leuke leesactiviteiten staan die met de nieuwe 

leesboeken gedaan kunnen worden. Activiteit gedaan= afstrepen op de bingokaart! Juf Kitty vertelde 

ook een leuk nieuwtje; één van de kinderen van Sprengenpark mag in oktober 2020 helpen bij de 

uitreiking van het Apeldoorns uiltje in CODA! Meer informatie hierover volgt t.z.t. 

 

Ringaanpak: 

Afgelopen donderdagochtend (04-03-'20) hebben de kinderen de eerste les met Barry Redekergehad. 

De kinderen hebben een grafiek gemaakt met bevindingen over de groep. ‘’Hoe voel ik me in de 

groep?’’. ‘’Wat voor groep hebben we?’’.’’ Wat zijn de sterke punten en waar moeten wij en ik aan 

werken?’’ Het doel van is dat de leerkracht en leerlingen zicht krijgen op functioneren van de groep 

als geheel. Donderdag 12 maart hebben we de 2e les. Vraag uw kind thuis wat hij/zij geleerd heeft.  

Belangrijke data komende tijd: 

• Donderdag 12 maart: Workshop Gek gezicht (introdans)       

Oproep: (er hebben zich nog geen ouders/opa's of oma's hiervoor gemeld!) 

We zijn op zoek naar één of twee ouders die als begeleider mee willen naar de uitvoering van 

Introdans “Gek gezicht” in Orpheus op maandag 30 maart. We lopen vanaf school om 12.30 uur 

naar Orpheus en zijn om 13.45 uur daar klaar. Kinderen die naar de BSO moeten, lopen weer 

mee terug naar school. De andere leerlingen mogen bij Orpheus door de ouders worden 

opgehaald bij de oude ingang van Orpheus.   

• Woensdag 18 maart: dansles groep 5/6    

• Maandag 30 maart: bezoek aan Orpheus voor de dansvoorstelling “Gek gezicht” van 

Introdans.     

• Vrijdag 3 april: Schoolreisje Schateiland Zeumeren                               

 

 

 



 

 

 

 

 


