
         
        Groepsberichten  groep 5

Agenda Mededelingen 
December: 
3: inloop 15.15-16.15 
4: Sinterklaas op school. De kinderen zijn ’s 
middags vrij. 
7: inloop 15.15-16.15 
15: inloop 15.15-16.15 
17: Kerstviering + diner 
19 dec. t/m 3 jan. Kerstvakantie 
 
 
Groepsberichten per mail: 
Elke maand mailen we het groepsbericht naar u 
als ouder in de onderstaande weken: 

1. Wk 33 (10-14 aug) 

2. Wk 38 (14-18 sept) 

3. Wk 43 (19-23 okt) 

4. Wk 48 (23-27 nov) 

5. Wk 1 (4-8 jan)  

6. Wk 6 (8-12 feb) 

7. Wk 11 (14-18 mrt) 

8. Wk 16 (18-22 april) 

9. Wk 21 (23-27 mei) 

10. Wk 26 (27 juni-1 juli)  
 
 
 
Jarig in december: 
12: Fleur 
12: Luna 
 
 
 
 
 
 

 
Luizencontroles: 
8 januari  
11 maart  
20 mei  
Noteer het op de kalender en zorg voor ‘gepaste’ 
kapsels. 
 
Sinterklaas 
Dit jaar komt Sinterklaas bij ons in de klas nog 
zelf de pakjes brengen, de kinderen hebben 
enkele weken terug hiervoor zelf hun cadeautjes 
uit mogen kiezen. De kans is groot dat ze vanaf 
volgend jaar (groep 6) Sinterklaas gaan helpen 
en lootjes gaan trekken. 
 
Sinterklaas op school 
Let op! In het Walfridusbericht stond vermeld 
dat groep 5 t/m 8 om half 1 vrij is. Dit moet zijn 
12 uur! 
 
Kerstviering 
Op donderdag 17 december is er de traditionele 
kerstviering in de kerk. Groep 7/8 organiseert de 
viering. Meer informatie ontvangt u hierover via 
de mail of het Walfridusbericht. Aansluitend is er 
het gezamenlijke kerstdiner in de groep. Elk kind 
mag iets lekker maken en de lijsten hangen t.z.t. 
bij de deur van onze groep.  
 
 
 

Estafette Lezen 
Bij het werken met Estafette ligt het accent op het aanleren van een goede technische 
leesvaardigheid, waarbij onderscheid wordt gemaakt in correct lezen, vlot lezen en vloeiend lezen. 
Maar daarnaast wordt in de methode ook veel ruimte gegeven aan leesplezier. 
 
Het tweede boek heet ‘Hoe je van niets iets kunt maken’. De doelen waar we deze periode aan gaan 
werken zijn: 

- Lezen van woorden met een –c- (uitspraak s) 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www1.picturepush.com/photo/a/12398104/img/Anonymous/33-feest.gif&imgrefurl=http://www.babycakez.info/feest&h=319&w=386&tbnid=YmUfo4t6LvLZTM:&docid=xq-bEnYEeUpT8M&ei=z6vMVbvsKIbD7gbvvqqgAw&tbm=isch&ved=0CHEQMygyMDJqFQoTCPuPhsWkpscCFYah2wodb58KNA


- Lezen van woorden met een –c- (uitspraak k) 
- Lezen van woorden met een ‘s 
- Lezen van woorden met –y- 
- Lezen van woorden met –x- 
- Lezen van woorden met -cc- (uitspraak k) 
- Lezen van woorden met twee klinkers die geen tweeklank vormen 
- Lezen van woorden met –ck-  
- Lezen van woorden met –ioo- en –iaa-  
- Lezen van woorden met apostrof 
- Lezen van woorden met é (accent aigu) 
- Lezen van afkortingen 
- Lezen van dialoog 
- Lezen van de directe rede 
- Lezen met leestekens 

 
 Daarnaast is er bijna elke dag tijd voor lezen in een ‘vrij’ leesboek. 

Rekenen 
Blok 5: 
De kinderen leren: 

- Rekenen t/m 1000 dmv rijgen, 
- Vermenigvuldigingen als 4 × 16= 
- Delen: relatie zien tussen deelsom en 

keersom 
- Meten: lengtematen: km, hm, en m in de 

context. 

 

Taal en Spelling 
Zowel voor taal als spelling wordt er gewerkt uit de methode ‘Taal op Maat’.  
De kinderen leren: 
 
Taal:  
De kinderen leren: 

- Alfabetiseren op de eerste en tweede letter 
- Het rubriceren van etenswaren 
- Nadenken en praten over verschillende soorten beschrijvingen van personen en termen 

hanteren die daarbij relevant zijn 
- Alfabetiseren op de derde en vierde letter 

 
Spelling:  
De volgende spellingcategorieën komen in blok 4 aan bod:   
Les 1/2: Mollen: De kinderen herhalen de strategie die hoort bij de woorden met een korte klinker 
aan het eind van een klankgroep en leren deze woorden correct te schrijven. 
Les 3/4: molen en mollen: De kinderen krijgen de verenkelings- en verdubbelingsregel door elkaar 
aangeboden. 
 
De afspraken van de verenkelings- en verdubbelingsregel vinden de kinderen over het algemeen erg 
lastig, dit vraagt extra in-oefening en herhaling om ervoor te zorgen dat de afspraken er goed 
inslijten. Dit zorgt ervoor dat we soms iets meer tijd nemen om deze lessen door te nemen. 
 

Goed gedaan 



Les 7: 
Deze les werken we met Goed gedaan! aan het thema ‘Druk, druk, druk’. Tv, games en internet 
maken de wereld van kinderen interessant maar ook erg groot en spannend. Kinderen moeten 
leren omgaan met al die informatie en indrukken. 
In de klas komt het volgende aan de orde: 
• Akelige nieuwsberichten kunnen je ongerust maken. 
• Van spannende films en games kun je onrustig worden. 
• Stop met spelen of kijken als je te gespannen raakt. 
Tips voor thuis 
• Let op of uw kind meekijkt naar uw tv-programma’s en of hetgeen hij daar ziet en hoort niet te 
spannend is. 
• Praat daar dan met uw kind over en stel hem gerust. 
• Weet naar welke tv-programma’s uw kind zelf kijkt en kijk af en toe mee. Dan kunt u er samen 
over praten. 
• Zorg dat uw kind niet té veel indrukken opdoet via de tv en zijn energie kwijt kan door lekker 
buiten te spelen of bij een sportclub te gaan. 
 
Les 8: 
Deze les werken we met Goed gedaan! aan het thema ‘Wat voel ik?’ Het is belangrijk dat een kind 
weet wanneer hij bang, boos of verdrietig is en dit ook kan vertellen. Een kind moet leren zeggen 
wat hem dwarszit (in plaats van dat in zijn gedrag te uiten) en weten wat hij kan doen om zich weer 
wat fijner te voelen. 
In de klas komt het volgende aan de orde: 
• Er zijn veel verschillende woorden die aangeven of je een beetje blij, bang, boos of verdrietig bent 
of juist heel erg. 
• Wat kun je doen als je bang, boos of verdrietig bent? 
Tips voor thuis 
• Juist wanneer uw kind boos, bang of verdrietig is, heeft hij uw steun, uitleg en voorbeeld nodig. 
Gebruik die momenten om hem te leren hoe hij met zijn emoties om kan gaan. 
• Toon begrip voor de boosheid van uw kind, maar accepteer nooit dat hij tegen u schreeuwt of zelfs 
scheldt. ‘Boos zijn mag! Maar je praat fatsoenlijk tegen me!’ 
• Begrijp het verdriet en de angsten van uw kind, maar ga er niet te ver in mee. Kalmeer uw kind en 
bedenk samen iets waardoor hij wat minder bang of verdrietig wordt. 
• Rituelen kunnen troost bieden (een kruisje in de tuin voor de hamster die is doodgegaan) en 
kalmerend werken (even lezen in bed). 
 
Websites 
 
www.taalzee.nl - Taalkennis automatiseren en kennis vergroten 
www.rekentuin.nl - Rekenkennis automatiseren en kennis vergroten 
www.nieuwsbegrip.nl – Wekelijk maken ‘andere tekstsoorten’ en ‘woordenschat’ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.taalzee.nl/
http://www.rekentuin.nl/
http://www.nieuwsbegrip.nl/

