Doelen
bovenbouw

Wereldoriëntatie:
In de afgelopen weken zijn we gestart met het thema ‘Vikingen’, de komende weken
blijven we hier mee doorgaan. Op dit moment houden wij ons bezig met de Negen
Werelden van de Vikingen. Dit is binnenkort te bewonderen op onze prikborden en op
de app. Vanuit het thema proberen we ook de doelen van spelling en rekenen te
behandelen. Ook de opdrachten van de taalkast worden gekoppeld aan het thema.
Spelling:
Groep 6:
 woorden met meervoud op s schrijven (auto’s);
 woorden met een lange of korte klank aan het eind van de klankgroep (mollen,
molen);
 persoonsvorm tegenwoordige tijd.
Groep 7:
 woorden waarvan eau klinkt als /oo/ en de ou als /oe/ (route);
 de persoonvorm van sterke werkwoorden in de verleden tijd schrijven;
 persoonsvorm tegenwoordige en verleden tijd.
Groep 8:
 woorden met iaal, ieel, ueel (liniaal);
 meervouds -n bij zelfstandig gebruikte verwijzingen;
 alle vormen van het werkwoord schrijven.
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Rekenen:
In groep 6 zullen we aan de volgende doelen werken:
 cijferend rekenen tot 1.000;
 rekenen met lengtematen .

In groep 7 zullen we aan de volgende doelen werken:



breuken/verhoudingen omzetten naar procenten;
oppervlakte berekenen.

In groep 8 zullen we aan de volgende doelen werken:
 cijferend rekenen met grote getallen en decimale getallen;
 grafieken gebruiken en aflezen;
 seconden en honderdste seconden noteren.
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Tips voor
thuis

Wereldoriëntatie:
Ga in de vakantie eens rondkijken in Wijk bij Duurstede, we hebben het over deze stad
gehad (toen heette het nog Dorestad) en hier is momenteel een Vikingschip te zien.
Spelling:
Samen in de krant of in een boek de werkwoorden opzoeken en bespreken in welke
tijd deze werkwoorden staan en in welke vorm.
Rekenen:
 Oefenen met automatiseren van tafels via sommenfabriek.nl.
 Oefenen met klokkijken door samen regelmatig de tijd te bespreken, zowel
analoog als digitaal. Vraag uw kind regelmatig hoe laat het is en laat uw kind dit
dan zowel analoog als digitaal vertellen.
 Oefenen via redactiesommen.nl, voor de verhaaltjessommen.
 U kunt ook de lengtematen en oppervlakte oefenen door samen met uw kind
het tripje naar Wijk bij Duurstede te plannen en te berekenen wat de afstand is
in verschillende maten (mm, cm, dm, m, dam, hm, km).
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Magische
Munt

De Vikingen reizen
Van de magische munt kinderen

Welkom bij ons avontuur het begon in IJsland het was er erg koud en er waren warm water- stromingen.
Uiteindelijk was er meer van de wereld wat ons brengt naar Groenland
Er zijn veel bergen en veel wateren.
Maar ook daar scheiden onze wegen we maakten ons klaar voor de volgende reis naar Finland
Het was er koud en het sneeuwde er vaak er was een licht we noemde het het noorderlicht
Maar dat lieten we weer achter ons om uiteindelijk naar België een groot stuk land daar is de Bayeux
gemaakt een groot tapijt over ons en een paar van ons zijn vermoord door koning Edmund maar
daardoor moesten we vluchten naar Ierland er zijn hoge bergen en het heeft veel
gras.
Laten we nog wat jaren teruggaan naar Frankrijk het was mooi weer warmer dan we
gewend zijn. Maar we moeten het verleden laten rusten.
Dit was onze opdracht voor WO. We moesten een reis van de Vikingen uitstippelen.
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Hippe Hysop

Beste ouders/verzorgers,
Ook deze maand weer een berichtje uit stamgroep Hippe Hysop! Vanaf deze maand werken wij aan het
thema Vikingen. De juf heeft verhalen voorgelezen waar wij meer informatie door kregen en ook een
hoop verteld. We weten hoe Vikingen leven en hoe de naam ontstaan is. Vik is strijd en ing is handel
samen wordt dat viking. We hebben zelf boten mogen ontwerpen en getekend hoe Vikingen er uit zagen.
Nu maken we de 9 werelden na waarin de Vikingen geloofden. Op het plaatje staan de werelden, maar
binnenkort laten wij zien hoe wij deze gemaakt hebben als ze af zijn. Een paar van de negen landen zijn
Helheem, Muspelheem, Nevelheem, Vanheem en Jotenheem. Nu noemen we een paar goede werelden
Midgaard, Alfenheem en Asengaard. Wij werken in groepjes van twee en ook de juf heeft meegewerkt.
De blokuren gaan goed. Er wordt hard gewerkt aan onze doelen, maar het is ook heel gezellig. Tijdens het
buitenspelen hebben we voorplein en achterplein door corona. Groep 8 heeft gerekend met de
rekenmachine, groep 7 procenten en groep 6 leert deelsommen uit verhalen. We leren ook keersommen
ook uit verhalen en we leren ook met korting rekenen. Ook maken we een spellingwerkje en taalwerkjes
en Demi kijkt ook op woensdag en vrijdag naar onze weekplannen om te kijken of we hem goed bij
hebben gehouden en om te kijken of we goed hebben gewerkt voor die week. We hebben kerst gevierd
met ontbijt en kunnen misschien wat leuks winnen door de knabbelbox. De viering was ook heel leuk,
iedereen heeft iets laten zien! Nu hebben we 3 weken vakantie in plaats van 2 weken. Fijne vakantie!!

Krachtige
Kamille
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Bij de Dolle Dille hebben we het gehad over de indianen (Inheemse Amerikanen) en over de vikingen. Bij
alle twee de onderwerpen hebben we veel nieuwe dingen geleerd. Zoals dat de vikingen bepaalden dat je
het stuk land kreeg waar je in een dag omheen kunt lopen. En natuurlijk nog veel meer. En we hebben
geleerd dat we ook samen een team kunnen zijn, als klas.

Met hartelijke groet, Nils Jansen en Lennard Galjaard
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