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AGENDA
4 oktober – 19 oktober

Christelijke kinderboekenweken

Een goede start
We zijn alweer 3 weken aan het werk op school. Wat gaat de tijd snel. We hebben het goed
in groep 6. We genieten van de rust en de ruimte. We zijn hard aan het werk met de nieuwe
taal en spelling methodes en ook het rekenen pakken we alweer goed op. Zelfs met af en toe
3 juffen in de klas lukt het ons om goed en geconcentreerd te werken. Als juffen zijn we
super trots op de groep.

Staal
Met veel enthousiasme en plezier zijn we begonnen met de nieuwe taal en spellingmethode.
Het is best lastig en het kost ook nog heel veel tijd, maar wat leren we er veel van.
Met taal zijn we bezig met het thema Amsterdam. We leren de betekenis van o.a. de
volgende woorden; hoogbouw, groenvoorzieningen, criminaliteit, culturen, multicultureel en
afkomst. U leest het wel; behoorlijk moeilijke woorden. In de klas zijn we bezig om een
woordenmuur te maken. Daar komen alle woorden te hangen met foto’s en andere dingen
die bij het thema passen.
Met spelling zijn we nieuwe categorieën aan het leren. Daarnaast zijn we druk bezig met de
grammatica zo leren we wat een onderwerp, lidwoord, zelfstandig naamwoord en een
bijvoeglijknaamwoord is. Ik zal u de nieuwsbrieven van Staal ook sturen daar staat iets meer
uitgelegd over de methode.

Rekenen
Met rekenen zijn we begonnen met de breuken. We hebben afgelopen week gerekend met
een cake. We hebben en halve cake gesneden, een kwart, een derde enz. De kinderen leren
de namen en de daarbij horende breuken. Ze pakken het goed op. Vraag ze er maar eens
naar. Binnenkort gaan we ook weer bezig met de tafels. Ze zullen de tafels weer als huiswerk
mee naar huis krijgen en ze zullen ook weer overhoord worden. Ik ben bang dat er veel is
weggezakt.
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Aardrijkskunde
Misschien heeft uw kind het wel genoemd. We gaan met aardrijkkunde werken over; water,
dijken, de delta werken en de watersnoodramp. Afgelopen week hebben we al een filmpje
gezien over de watersnoodramp in 1953. Het filmpje maakte veel indruk op de groep.
Gelukkig kunnen we in deze groep heel goed over deze dingen en onze emoties praten. Het
is zo’n veilige groep dat tranen niet erg zijn.
Het onderwerp van Nieuwbegrip van deze week was pesten. Dit gaf ook weer aanleiding tot
een prachtig gesprek.
Simone en ik genieten enorm van deze groep. Het is zo fijn om met ze te werken.
Groep 6 is………….

Mvg Simone en Doreen

