
 

 

Nieuws  uit  groep  1/2  

Groep 1 en 2 

21 februari 2018 

Schatkist 
Op dit moment zijn we bezig met de afronding van ons  
Schatkistthema ‘Gezondheid’. 
 
· Hoe blijf je gezond en fit. 
· Wat is gezond en ongezond eten/drinken. 
· De kinderen en Pompom zijn druk in de weer geweest met pleis-
ters plakken en verbandjes leggen in de ziekenhuishoek. 
· Wat ben je nodig in het ziekenhuis en hoe ziet een röntgenfoto 
eruit. 
· We hebben verbanddozen en ambulances gevouwen in groep 2. 
· We hebben rode kruizen gescheurd en geplakt en röntgenfoto’s 
geknutseld in groep 1. 

Bent u benieuwd naar wat de kinderen nog meer allemaal hebben 
geleerd? Kom even binnen in de groep om de werkjes te bekijken 
en in het ‘dagboek van Pompom’ te lezen. 

Na de voorjaarsvakantie begint het ‘verhalend ontwerpen’. Elke 

groep werkt dan over zijn eigen thema/onderwerp. Wat ons onder-

werp is, zullen de kinderen 5 maart ontdekken. Binnenkort zijn de 

presentaties in de groep. Informatie hierover volgt. 

 

Foto’s 
 

Splitsing groep 1/2 
Inmiddels is de groep nu een paar weken gesplitst. Onze bevindin-

gen zijn zeer positief. We ervaren veel rust in de groep en kunnen 

nu weer veel aandacht geven aan alle kinderen. Wij zijn zeer blij dat 

we dit besluit hebben genomen en dat de mogelijkheden er ook 

waren. Ook de samenwerking tussen de verschillende juffen ver-

loopt goed. We hopen dat u, als ouder, ook tevreden bent met de 

nieuwe situatie en de vele voordelen ook merkt in de groep en bij 

uw kind. 

Belangrijke data 
· 5 maart: oudergesprekken + start ‘verhalend ontwerpen’. 
· 12 maart: oudergesprekken. 
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Groep 3 en 4 

21 februari 2018 

Taal/Spelling/Lezen groep 3 
We zijn net in Kern 8 begonnen van de leesmethode "Veilig Leren 

Lezen". De komende tijd zal de aandacht steeds meer gevestigd 

worden op het begrijpen van de teksten.  We lezen de komende tijd 

woorden met 2 medeklinkers vooraan (mmkm-woorden) of  

achteraan (mkmm-woorden) en vooraan en achteraan (mmkmm-

woorden.) Ook worden woorden met de nk/cht geoefend.  

Ook komt aan bod woorden, die eindigen op –a-o-u (ja, zo, nu). 

Verkleinwoorden komen ook aan de orde, evenals woorden, die 

eindigen op –d (brood, hond enz.) 

Rekenen groep 3 
We werken nu in Blok 4 van de rekenmethode 
"Alles Telt". 
 
Het doel is de komende tijd, dat de leerlingen ken-
nen/kunnen/beheersen: 
· Telrij uitbreiden tot 30; 
· Plaats en volgorde van de getallen tot 20; 
· Structureren; 
· Optellen en aftrekken tot 10; 
· Klokkijken: halve uren; 
· Rekenen met geld. 

Taal/Spelling/Lezen groep 4 
Taal:  
We zijn net begonnen in blok 5 van onze Taalmethode 
"Taalverhaal.nu". 
 
De doelen hierbij zijn: 
· Spreken/luisteren: b.v. aan welke regels je moet houden in een 
tweegesprek; Gericht luisteren naar een informatieve tekst; De 
hoofdgedachte uit een tekst halen enz. 
 
· Uitbreiding van de woordenschat 
· Leesbegrip 
· Leren wat een zin is; wanneer een hoofdletter en een punt ge-
bruikt moet worden 
· Hoe ze een verhaal mooier of spannender kunnen maken 
· Het schrijven van een verhaal 
· Herhalen van lidwoorden, zelfstandige naamwoorden (enkelvoud/
meervoud) en verkleinwoorden 
· Leren wat een zinsdeel is 
· Een bedankje leren schrijven 

Spelling: 
We zijn nu bezig in blok 5 van de methode "Taalverhaal Spel-
ling.nu". 
De doelen, die in dit blok aan de orde komen, zijn: 

· letterrover (woorden met een openlettergreep)  
· letterzetter (woorden met een gesloten lettergreep)  
· woorden met -au, -auw, -ou en –ouw  
· woorden met ei, ij, au en ou 

Lezen:  
Iedere dag lezen de leerlingen in een boek, die ze lenen uit de 
schoolbibliotheek. 

Rekenen groep 4 
We werken op dit moment in blok 4 van de metho-
de "Alles Telt". 
 
De doelen, die in dit blok aan de orde komen, zijn: 
· De telrij tot 100 
· Automatiseren optellen en aftrekken tot en met 
20 
· Plaats van getallen bepalen 
· Optel-en aftreksommen met tienen of enen 
· Optelsommen en aftrekken op de lege getallenlijn 
· Keersommen noteren en uitrekenen 
· Klokkijken 
· Meten in centimeters 

 

 

Schrijven groep 3 
We zijn bezig om alle drukletters als een 
schrijfletter te leren schrijven. Onze methode heet: 
"Pennenstreken". De schrijfrichting is schuin hel-
lend. Tijdens de schrijfles letten we op een goede 
penhantering en een goede zithouding. We schrij-
ven de letters nog niet aan elkaar vast. 

Schrijven groep 4 
We gebruiken hiervoor de schrijfmethode 
"Schrijven in de basisschool". 
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Nieuwsbegrip groep 4 
Iedere week  ( op dinsdag) komt er een nieuw onderwerp aan de 

orde. Het onderwerp sluit aan bij actuele gebeurtenissen in de we-

reld. Deze week was het onderwerp b.v. de donorwet. 

Engels groep 4 
We hebben al lessen behandeld over het benoemen van kleren, het 

weer, dieren en familie. De kinderen vinden de lessen heel leuk. 

Bijzondere activiteiten 

Bijzondere activiteiten: 
 
Iedere dinsdag houdt een leerling van groep 4 de komende tijd een 
spreekbeurt of een boekbespreking. 

26 febr. - 2 maart        Voorjaarsvakantie 
5 maart                         Start Verhalend Ontwerpen (het onderwerp 
                                       in onze klas is dit jaar: Uilen.)   
6 maart                         Zingen met Martijje in het Drents 
5 en 12 maart              Spreekavonden 
16 maart                       Rapport mee 
27 maart                       Metzingconcert in het Witte kerkje in  
                                       Gasselte 
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Groep 5 en 6 
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Taal/Spelling/Lezen 

Taal 
Tijdens de taallessen komen de volgende aspecten aan bod: 
- Woordenschat                                                             
- Spreken en luisteren               
- Woord- en zinsbouw   
- Stellen (schrijven) 

Voorbeelden van de woordenschatwoorden: de balie, schots en 
scheef, telefoneren, de grimeur, de klamboe 
 
Spelling  
We ronden blok 4 af en starten na de voorjaarsvakantie met blok 5. 
De volgende categorieën gaan we behandelen:  
 
Groep 5: woorden met au,auw,ou en ouw/ het hele werkwoord 
en de stam/ woorden met f/v en s/z  wisseling/ samenstellingen die 
eindigen op een d of een t.  
Groep 6: de verleden tijd van werkwoorden/woorden waarin je zj 
en zju hoort en g en ge schrijft/woorden waarin je ie hoort en i 
schrijft/woorden die eindigen op tie. 
 
Lezen  
Elke dag gaan de kinderen lezen in een leesboek. Op dit moment 
zijn we “besmet” met het Leesvirus. De kinderen lezen 10 geselec-
teerde boeken en beantwoorden hier vragen over. Er doen diverse 
scholen mee aan dit project. In april is er een slotfeest. 

 

Zaakvakken 
Tijdens de aardrijkskunde lessen staat bij groep 5 
de vraag “Kun je alle wegen zien?” centraal  en bij 
groep 6 “Hoe kom je aan warm water?” 

Bij geschiedenis is bij groep 5 het thema  

“Het Kasteel” en bij groep 6 staat de  

stoommachine centraal. 

Bijzondere activiteiten 

29 januari tot  5 april:  Leesvirus  

23 februari:   Judoclinics  

26 februari – 2 maart:  Voorjaarsvakantie  

5 maart:  Bezoek Drents Museum      

                  Start verhalend ontwerpen.  

5 en 12 maart:  Oudergesprekken  

16 maart:   Rapporten mee 

 

Rekenen 

We werken in groep 6 op dit moment veel met cijferend optellen 

en zijn ook met de breuken bezig. In groep 5 zijn we veel bezig met 

het splitsend optellen. 

Engels 
We zijn bezig met lessen over het liedje Rude van 

Magic. De kinderen leren Engelse woorden voor 

familieleden. Ook leren ze kledingstukken benoe-

men. 
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Groep 7 en 8 
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Taal/Spelling/Lezen 

Taal 
Tijdens de taallessen komen de volgende aspecten aan bod: 

Woordenschat 
Spreken en luisteren 
Woord- en zinsbouw 
Stellen (schrijven) 

Voorbeelden van de woordenschat woorden voor groep 7: de as-
perge, de hyena, weerzinwekkend, tonen, toenemen, giebelen en 
schijnbaar. 

Voorbeelden van de woordenschat woorden voor groep 8: bot-
breuk, de inflatie, bezuinigen, asociaal, de wethouder, vernikkelen, 
de poule en onder de wol kruipen. 
 
Spelling 
We ronden Blok 4 af en starten na de voorjaarsvakantie met blok 5. 
De volgende categorieën gaan we behandelen: 
 
- Woorden met ~ch en ~cht (groep 7) 
- Woorden met een trema (groep 8) 
- Voltooid deelwoord van zwakke en sterke werkwoorden (groep 7 
en 8 
- (Franse en Engelse) leenwoorden (groep 7 en 8) 
- Afkortingen (groep 8) 
- Samenstellingen (groep 8) 
 
Lezen 
Elke dag gaan de kinderen lezen in een leesboek. Op vrijdag komen 
ook de Donald Ducks uit de kast, dan is het feest! Komende maan-
den worden veel boeken door de kinderen beoordeeld voor “De 
Drentse kinderjury 2018”. Iedereen is fanatiek aan het lezen. Goed 
zo! 

 

Zaakvakken 
Na de voorjaarsvakantie gaan we het tijdens de 
geschiedenislessen hebben over de  
“Tijd van pruiken en revoluties” &  
de “Tijd van burgers en stoommachines”. 
 
Groep 7 gaat het tijdens de aardrijkskunde lessen 
hebben over de invloed van het weer op de ber-
gen.  
Groep 8 werkt over het bestaan van de  
werelddelen en over de bewegingen die land- en 
zeeplaten nog steeds maken.  

Bijzondere activiteiten 

5 februari – 14 mei: Drentse Kinderjury 2018  
22 februari:   Dobbeshow groep 7/8 
23 februari:   Judoclinics 
26 februari – 2 maart:  Voorjaarsvakantie 
5 maart:   Start verhalend ontwerpen 
8 en 12 maart:  Oudergesprekken groep 7 
12 maart:  Huus van de Toal – Voorlezen              
                                      in het Drents 
14 maart:                     Voorleeswedstrijd Gem. Aa 
                                      en Hunze (Kirsten Oosterhuis) 
16 maart:   Rapporten mee 
 

 
Rekenen 

We werken aan de leerlijn: Getalrelaties en getalbegrip 

Voorbeelden van onderdelen die aan bod komen zijn: 

 

- Cijferend vermenigvuldigen en delen (groep 7) 

- Rekenen met procenten en breuken (groep 7 en 8) 

- Leren rekenen met de rekenmachine (groep 7 en 8) 

- Rekenen met wisselkoersen (groep 8) 

Engels 
De lessen over het nummer “Sorry” van Justin Bie-
ber zijn we aan het afronden. De kinderen kunnen 
een kledingstijl beschrijven en aangeven wat ze 
ervan vinden. Het nieuwe liedje dat we gaan be-
handelen is “Stressed out” van Twenty one Pilots . 
Tijdens deze lessen leren de kinderen hun favoriete 
dag (als tiener of volwassene) te beschrijven.  

Alvast voor in de agenda 
5 april:   Theoretisch verkeersexamen         

                                      groep 7  

 


