huiswerk

overzicht
Week 46

Week 47

Week 48

Dinsdag

11/11

18/11 Start: M.I.-thema (“natuur”)

25/11

Woensdag

12/11 Einde: Schoenendoosactie

19/11

26/11 Studiedag De Wegwijzer

Maandag

10/11

17/11

24/11

(leerlingen vrij)

Donderdag

13/11 Levend Water – H.12

20/11 Levend Water – H.13
M.I.-inloopavond

27/11 Levend Water – H.14

(18.30-19.30 uur)

Vrijdag

14/11 Opw. 595
Afsluiting M.I.-thema
(“oma’s tijd”)

21/11 Gz. 173:1
Uitdelen Sinterklaaslootjes
Overhoring: ‘tafel van 6’

28/11 Lb. 252:1
Overhoring: ‘tafel van 7’

Opmerkingen:
-

Vanaf maandag 17 november (week 47) wordt er wekelijk een ‘tafel van…’ als huiswerk meegegeven aan de leerlingen. Iedere vrijdag wordt
deze tafel overhoord. We willen middels dit huiswerk (en de oefeningen in de klas) dat de tafels beter geautomatiseerd zijn bij de kinderen.
Hier lopen we tijdens onze rekenlessen regelmatig tegenaan. Veelvuldig oefenen en het meegeven van huiswerk hierin, moet het niveau van
de tafelkennis verbeteren en vergroten. Dit huiswerk is voor de hele klas, want een extra herhaling in deze is voor iedereen goed!

-

Op donderdag 20 november is er een inloopavond waarop ouders samen met kinderen het gemaakte werk voor het M.I.-thema ‘Oma’s tijd’
kunnen bekijken. De leerlingen kunnen u tijdens deze avond uitgebreid en enthousiast vertellen over wat ze hebben geleerd.

-

Op vrijdag 21 november worden de Sinterklaaslootjes weer uitgedeeld. Ieder kind krijgt het lootje van een leerling uit zijn of haar klas.
Hierop staat diens cadeauwens. Er is schoolbreed afgesproken dat de leerlingen een cadeautje mogen kopen van maximaal €3,50. Daarnaast
mag er een surprise worden gemaakt en een gedicht worden geschreven. Op 5 december worden de cadeautjes, surprises en gedichten
meegenomen naar school en wordt het Sinterklaasfeest in groep 5 en 6 met de lootjes gevierd. Wilt u voorafgaand aan het uitdelen van deze
lootjes met uw kind bespreken wat hij of zij kan vragen en opschrijven? Als tip op het lootje is het prettig wanneer ook wordt opgeschreven
waar het kan worden gekocht.

