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AGENDA
Donderdag 16 november

tafel van 5

Vrijdag 17 november

Lw hfst 10

Dinsdag 21 november

Engels unit linker kolom Engels -> Nederlands

Donderdag 23 november

tafel van 6

Vrijdag 24 november

Lw hfst 11

Dinsdag 28 november

Topo Brabant en Limburg

Donderdag 30 november

tafel van 7

Vrijdag 1 december

Lw hfst 12

Donderdag 7 december

tafel van 8

Vrijdag 8 december

Lw hfst 13

Dinsdag 12 december

Engels unit 1 rechter kolom Engels -> Nederlands

Donderdag 14 december

tafel van 9 en 10

Dit is de complete planning tot de kerstvakantie. Succes met het leren. Eerder had ik aangegeven dat
de overhoringen van topo en Engels op de maandag zouden zijn , maar ik wil niet stimuleren tot
leren op zondag. Vandaar dat de overhoringen op de dinsdag komen te staan.
Afgelopen woensdag kregen we te horen dat Janneke in het ziekenhuis lag. Ze was erg benauwd en
haar zuurstofgehalte in haar bloed was erg laag. Janneke had gehoopt dat ze vandaag naar huis
mocht, maar helaas moet ze nog een nachtje blijven. We hebben haar vanmiddag met de hele klas
gebeld. Dit was een mooi moment voor Janneke en voor de klas. We hopen dat je snel naar huis mag
Janneke en kom dan maar snel weer bij ons in de klas. We missen je.
Met geschiedenis werken we over de VOC schepen. De kinderen zijn grote en kleine schepen aan het
bouwen. Erg leuk om te zien hoe enthousiast ze zijn.
Met aardrijkskunde zijn we begonnen met het nieuwe thema; beroepen. Beroepen kun je indelen in
3 groepen. Vraag de kinderen er maar eens naar. Groep 1 is de groep beroepen waarin mensen
dingen echt uit de natuur halen (boeren en vissers), in groep 2 zitten de beroepen waarin de mensen
werken met de producten uit groep 1 (bakkers, fabrieken enz.) Groep 3 zitten de beroepen die te
maken hebben met verkoop, vervoer en het zorgen voor anderen. Het is boeiend om hier dingen
over te leren en om met elkaar over te praten. Vroeger waren er veel meer mensen die werkten
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binnen groep 1….waardoor komt die verschuiving?

Eind november staan er weer spreekavonden in de planning. Deze avonden zijn op uitnodiging en
inschrijving.
Met het rekenen zijn we druk met klokkijken, breuken en we leren de kinderen standpunten te
bepalen aan de hand van foto’s. Ook leren ze aanzichten en plattegronden te tekenen van
blokkenbouwsels.
U leest het wel. We hebben een vol programma. We genieten en we hebben het goed samen.
Mochten er dingen zijn, vragen of opmerkingen dan horen wij die graag.
Met vriendelijke groeten,
Simone en Doreen

