Dag allemaal,
Het waren twee pittige weken. Alles gaat een beetje anders dan anders door de CITO
toetsen. De kinderen hebben hard gewerkt en we mogen trots op deze klas.
Volgende week hebben we nog een gedeelte van de leestoets. Zijn we voorlopig weer even
klaar met deze toetsen.
We starten de komende week met een nieuw MI thema. Het gaat over Kloosters in de tijd
van Karel de Grote. Er hangen in de klas ook vragen waar we over drie weken het antwoord
op weten.
Bijbellessen
30 januari tot 3 februari HOOFDSTUK 16 OMZWERVINGEN
Maandag
Opstand Korach, Datan en Abiram, bloeiende staf Aäron Numeri 16 en 17
Dinsdag
Zonde Mozes en Aäron, Edom, dood Aäron Numeri 20
Woensdag
Koperen slang, velden van Moab Numeri 21 : 4 – 20
Donderdag Werkboek en lesboek
Vrijdag

6 tot 10 februari HOOFDSTUK 17 GOD STAAT ACHTER ISRAËL
Maandag
Twee keer strijd Numeri 21 : 21 – 22 : 41
Dinsdag
Bileam zegent Israël Numeri 23 – 24 : 25
Woensdag
Mozes’ einde, Jozua’s begin Numeri 27 : 12 – 23
Donderdag Werkboek en lesboek
Vrijdag
Rekenen
We gaan de komende weken verder met blok 3. De kinderen van groep 5 moeten dan de
tafels van 6, 7 en 8 kennen. Beide groepen leren klokkijken met digitale tijd groep 6 moet de
digitale tijd op twee manieren opschrijven.
Spelling
We starten weer met nieuw blok van spelling. BLOON staat weer klaar.

Kindgesprekken
Nog niet iedereen heeft zich ingeschreven voor de gespreken ouder en kind gesprekken. Zou
u daar deze week nog aan willen denken. De lijsten hangen in de gang naast het lokaal van
groep 2/3.

Huiswerk
Woensdag 1 februari: groep 5 en 6 tafel van 6 en 7
Woensdag 7 februari: groep 5 en 6 tafel van 8
Bijzondere data:
Maandag 30 januari start MI
7, 8 en 9 februari ouder en kind gesprekken.
Met vriendelijke groet,
Koos en Renske

