Doelen
bovenbouw

Spelling
In groep 6 zullen we aan de volgende doelen werken:
 de persoonsvorm van werkwoorden met een ik-vorm op -d in de tegenwoordige tijd
schrijven.
 woorden met een c die klinkt als /s/ of /k/ .
 woorden schrijven met een ei, au of een ie die klinkt als i.
In groep 7 werken we aan:
 hoofdletters gebruiken.
 de persoonsvorm van de hulpwerkwoorden schrijven.
 woorden schrijven met /th/ die klinkt als /t/.

In groep 8 werken we aan:





woorden met een y die je uitspreekt als /ie/, /i/ of /j/. Deze woorden moet je
onthouden. Bijvoorbeeld rugby.
van een voltooid deelwoord een bijvoeglijk naamwoord maken, door er een /e/ achter
te schrijven. Er is dan dus geen extra /d/ of /t/, maar je schrijft het zo kort mogelijk op.
Als een voltooid deelwoord eindigt op -en, dan verandert er niets. Bijvoorbeeld: de
foto is vergroot, de vergrote foto.
Samengestelde woorden schrijven met een tussen-n of tussen-s. Hoor je in een
samengesteld woord een /s/, schrijf die dan. Eindigt het eerste woord in het meervoud
alleen op -en, schrijf dan de tussen-n. Bijvoorbeeld bloemenvaas en jongensstem.

Verder worden de categorieën bureau, route, café, aquarium en taxi herhaald.
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Rekenen
In groep 6 zullen we aan de volgende doelen werken:









delingen maken zoals 420 : 6 en 420: 60.
cijferend delen.
het aantal kwartalen, maanden, weken en dagen van een jaar.
klokkijken in minuten (digitaal en analoog).
de digitale tijd aflezen tot 24 uur.
afronden op honderdtallen en duizendtallen.
cijferend delen.

In groep 7 werken we aan:








getalstructuur van decimale getallen.
optellen en aftrekken van decimale getallen.
tijdsduur uitrekenen in seconden.
rekenen met honderdsten van seconden.
decimale getallen op een getallenlijn plaatsen.
decimale getallen vermenigvuldigen met en delen door hele getallen.

In groep 8 werken we aan:
 schatten.
 werken met de rekenmachine.
 spiegelbeeld.
 lijnsymmetrie en draaisymmetrie.
 toepassingen met symmetrie.
 afronden.
 rekenmachine gebruiken bij procenten.
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Tips voor thuis

Wat zou het leuk zijn als de kinderen ook op een andere en leuke manier aan de slag kunnen
met de doelen die zij op school aangeboden krijgen. Hierbij een paar tips!
Spelling



Laat uw kind een woordzoeker maken met woorden in de categorieën en maak de
woordzoeker.




Ga samen op zoek naar de spellingcategorieën tijdens het lezen van een boek.



Maak samen het spel hints en beeld de werkwoorden uit.

Schrijf een lieve brief of gedicht aan elkaar en let gebruik woorden met de categorieën
waar we aan werken.

Rekenen




Ga samen boodschappen doen en laat uw kind meerekenen met de productprijzen.



Benoem de tijden waarop gegeten wordt of hoe laat jullie vertrekken van huis. Vraag
hoe laat het is en oefen spelenderwijs de tijden.

Maak samen een verjaardagskalender en bereken hoeveel dagen/weken er tussen de
verjaardagen zitten.
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Magische Munt

Na de herfstvakantie hebben wij mooie momenten met elkaar beleefd.
Eerst gingen we EINDELIJK naar de werkweek! Dit was heel erg leuk. We hebben
allemaal spelletjes gedaan in het bos. Ook in de avond met een zaklamp. Samen slapen
op de kamers was ook erg gezellig. De folietocht was wel spannend, maar het is ons
gelukt! Woensdag hebben we HEEL, HEEL, HEEL lang gedanst met elkaar. Het was zo
gezellig dat we van Tim langer mochten dansen. Op de laatste dag zijn we naar
zwembad de Fakkel gegaan. Dat was ook heel leuk. Werkweek was superleuk!

4

Op school hebben we ook leuke dingen gedaan.
We hebben een Verenigde Staten project dag gehad. Alle groepjes moesten een staat
kiezen en we moesten dan onze staat presenteren. We zijn de dag begonnen met het
Amerikaanse volkslied en bij de gymles hebben we een James Bond spel gedaan. Het is
ons allemaal gelukt om een Citizen certificitaat te krijgen. Joepie!

Groep 8 is ook nog naar een middelbare school gegaan. Daar hebben ze drie lessen
mogen volgen. De meeste kinderen vonden de drama het leukst. Een paar kinderen lijkt
het wel leuk om naar die school te gaan.
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Krachtige
Kamille
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Hippe Hysop

Beste ouders,
Hier weer een berichtje vanuit stamgroep Hippe Hysop,
De afgelopen weken hebben we veel doelen behaald met rekenen en spelling. Met
rekenen hebben we vooral veel gewerkt met het cijferen. Zoals cijferend delen en
breuken delen door een andere breuk. We hebben hier veel instructies van Demi van
gehad, maar ook veel samen geoefend. De leukste rekendoelen vonden we breuken
delen en de moeilijkste sommen cijferend delen. We vroegen dan ook vaak om extra
sommen. We hebben ook veel aan het Sint thema gewerkt. Dat doen we tijdens
WO. We maken een leuke schoorsteen en cadeautjes om de klas te versieren en met
spelling is vooral mollen en molen heel moeilijk dus daar werken we hard aan. Dit
herhalen we veel. Groep 8 is nu bezig met de spellingcategorie rugby en groep 7 leert
hoofdletters. Groep 6 werkt aan de persoonsvorm. Het is heel gezellig in de klas en alles
gaat goed. Er wordt hard geleerd in de stamgroep!
Groetjes,
Hippe Hysop

7

Dolle Dille

We hebben bij rekenen met decimale getallen gewerkt en bij spelling met hoofdletters.
Bij het eten en drinken hebben wij het Jeugdjournaal gekeken en daar hebben we veel
van geleerd. We hebben ook Engels en topo geoefend en dat was heel leerzaam. Met
techniek hebben we proefjes gedaan met magneten.
We hebben met het rode stoplicht gewerkt en we hebben geleerd om complimenten te
geven en samen te werken.

Van Melightsey en Beau
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