
 
  

 

 

JANUARI 2021 

Belangrijke datums  
 

   

M   4  Nieuwjaarsontbijt                             Start thuiswerkweken 

D   5           

W   6        Drie Koningen    

D   7          

V   8                      

   

M  11    

D  12             

W  13   

D  14  

V  15    

 

M  18   Weer naar school ? In afwachting van de persconferentie en nader bericht.      

D  19 

W      20 

D       21   

V       22         

 

M    25 

D  26 

W  27              

D  28              

V  29    

 

 

Wist u dat… 

 
     

Wij iedereen een heel fijn 2021 wensen.     

      - We hopen dat iedereen een hele fijne vakantie heeft gehad. 
 - We weer met veel plezier aan de slag gaan. 

        - We samen het thuiswerken voor iedereen zo fijn mogelijk maken. 

        - We in januari weer twee nieuwe leerlingen mogen begroeten. 

        - Darian in groep 5 en Leona in groep 3 

        - Zij online gaan starten en dat is best een gekke start! 

        - Wij de nieuwe leerlingen en hun ouders veel plezier wensen op De Wending en in Bant. 

        - De fam. v/d Lee afscheid genomen heeft en op naar de zon gaat? 

 

2017 



  

Vanuit de directie   
 

KERSTVIERING 

Hoewel de Kerstviering anders dan andere jaren 

was, kunnen we terug kijken op een mooie viering. 

Veel kinderen in een kersttrui, een prachtig 

verhaal, mooie liedjes en veel gezelligheid tijdens 

de verschillende ‘workshops’. 

Helaas moesten we het gezellige en lekkere diner 

missen. We hopen dat we dit volgend jaar zeker 

weer mogen doen! 

 

NIEUWJAARSPROOST 

Geen Nieuwjaarsproost dit jaar, wel hebben de 

kinderen vanochtend kunnen genieten van een 

Nieuwjaarsontbijtje. We hopen dat dit een fijne start 

was van de twee thuiswerkweken. 

 

 
De teamleden hebben met veel plezier in de 

vroege ochtend een rit langs alle huizen gedaan. 

Dat viel in het donker lang niet altijd mee om het 

juiste huis(nummer) te vinden       

  

NOODOPVANG 

In tegenstelling tot de vorige thuiswerkperiode 

maken er deze keer behoorlijk wat gezinnen in de 

cruciale beroepen gebruik van de noodopvang. 

Daar is de noodopvang ook voor bedoeld! 

De kinderen die van de noodopvang gebruikmaken 

moeten worden aangemeld. 

De reguliere schooltijden gelden. Kinderen kunnen 

tussen 8.15 en 8.30 uur op school komen en zijn 

om 12.00 uur of 14.30 uur klaar. Het gewone 

tussendoortje en lunch moeten worden 

meegegeven. Er is geen schoolfruit in deze weken. 

Tijdens de noodopvang volgen de kinderen de 

online lessen van hun groep en werken ze aan hun 

huiswerk. Er wordt geen les gegeven in de 

noodopvang, uiteraard wel ondersteuning 

geboden.  

 

SCHOONMAAK 

Geen extra schoonmaakdag dit jaar vanwege alle 

maatregelen.  

 

ZILVEREN WEKEN 

Na de zomervakantie zijn we gestart met de 

gouden weken. Met elkaar aan de slag om van de 

groep een fijne groep te maken voor het huidige 

schooljaar. Na de Kerst gaan we in alle groepen 

aan de slag met de zgn. zilveren weken. Dit 

proberen we deels online ook op te pakken maar 

starten, zodra we weer fysiek naar school kunnen 

met extra aandacht voor groepsvorming gericht op 

het tweede deel van het schooljaar. Die weken zijn 

we dan weer extra bezig met groepsvorming, 

afspraken, regels, groepsrollen enz. Op 15 januari 

stond een leuke afsluiting in de planning. We 

hopen dat we op die datum het thuiswerken af 

kunnen sluiten. De afsluiting van de zilverweken 

schuiven we voorlopig tot nader bericht door.  

 

JUF  ELINE 

Juf Eline start met ingang van januari bij ons in 

groep 1 en 2. Voor de kerstvakantie zou zij al mee 

draaien maar helaas lukte dit niet omdat zij ziek 

was. Gelukkig nu volledig hersteld en samen met 

Susan draait zij de komende twee weken de 

noodopvang. Daarna hopen we terug te gaan naar 

het gewone rooster en zal zij samen met Nathalie 

groep 1/2 ondersteunen. 

 

Van groep 1 en 2 
 
GELUKKIG NIEUWJAAR! 
 
KERSTVAKANTIE 

Wat was het fijn om even twee weken bij te kunnen 

komen na deze gezellige tijd met elkaar op school. 

Eerst de spanning van sinterklaas en daarna de 

gezelligheid van kerst. De kinderen hadden wel 

een vakantie verdiend!  

Na de vakantie staan er weer leuke dingen op de 

planning.  

 

THEMA WINTER 

We beginnen na de kerstvakantie met het thema 

winter. De thematafel en de huishoek zijn al 

helemaal ingericht op dit thema. Zo hebben we een 

echte koek en zopie kraam in de klas waar de 

andere kinderen lekkere warme chocomel of snert 

kunnen halen.   

Tijdens het thema winter zullen we o.a. de 

volgende activiteiten doen: we gaan meten met 

verschillende soorten sokken, gaan we schaatsen 

huren waarbij de kinderen gepast moeten betalen, 



  

gaan we pinda’s tellen waarna de kinderen er een 

mooie ketting van kunnen maken. Het boek Plof! 

staat centraal tijdens dit thema en de letter W is de 

nieuwe letter die aangeboden wordt.  

 

 
 

NIEUWE LEERLINGEN 

Voor de vakantie hebben we afscheid genomen 

van Nick en Willemijn, maar in januari mogen we 

weer nieuwe leerlingen welkom heten. De 

volgende leerlingen mogen we in januari welkom 

heten: Moniek Vos, Zuzanna Kowalczyk, Luuk 

Bobeldijk, Rienk Bobeldijk en Sem Huisman. 

Moniek en Zuzanna zijn voor de vakantie al even 

wezen buurten met juf Yvonne.  

 

EXTRA SPEELGOEDDAG 

Zaterdag 30 januari word ik een jaartje ouder. Dit 

wil ik graag met de kinderen vieren op vrijdag 29 

januari. Deze dag mogen de kinderen dan 

speelgoed meenemen waar ze die ochtend mee 

kunnen spelen. Uiteraard maken we er een 

gezellige ochtend van met verschillende 

activiteiten.   

 

Van groep 3 en 4  

 

Wat was december een gezellige maand vol 

geslaagde activiteiten. Zo hebben wij een 

Sintconcert gehouden samen met groep 1 en 2 

welke gefilmd is voor de opa’s en oma’s. Dit was 

erg gezellig. Natuurlijk stond ook de kerstviering op 

het programma.  

 

Lezen  

Na de vakantie gaan we weer hard aan de slag. In 

de vakantie zijn de kinderen met het leespad aan 

de slag geweest. Fijn om te zien hoe gemotiveerd 

ze hiervoor zijn. We zijn al toe aan kern 7 van veilig 

leren lezen. In kern 7 gaan we het volgende leren:  

 

 
 

Ook zijn de kinderen van groep 3 nog steeds 

dagelijks aan het lezen lezen. Eerst lezen we de 

tekst voor-koor-door en daarna lezen ze in duo’s in 

een boek. Hierbij worden de kinderen begeleid 

door leerlingen uit groep 5/6. Dit gaat al steeds 

beter. Het lukt de kinderen al aardig om zonder 

hakken de woorden en tekst in de leesboekjes te 

lezen. Het maken van leeskilometers is essentieel 

voor kinderen in deze leeftijdsgroep. Veel lezen 

zorgt voor een betere leesvaardigheid en een 

toename van de woordenschat.  

 

Rekenen  

Met rekenen starten we na de vakantie in groep 3 

met blok 4. In dit blok gaan we verder met de 

verliefde harten, de tweelingsommen, het 

klokkijken met hele en halve uren en het rekenen 

met geld.  

 

Niet alleen groep 3 is hard aan het werk. Ook groep 

4 werkt hard. Zij gaan ook starten met blok 4 van 

rekenen. In dit blok gaan we verder met het 

rekenen op de getallenlijn.   

 

Daarnaast zijn beide groepen nog steeds erg actief 

met het automatiseren. Drie keer per week starten 

we de dag met een automatiseringskwartier. Met 

behulp van spelletjes oefenen de kinderen op hun 

eigen niveau sommen. 

 

Spelling 

Met spelling komen komende periode de volgende 

categorieën aan de orde: klankgroepenwoord 

(lopen – bommen), verkleinwoord (kleintje), 

woorden van het uw-rijtje (duw) en het versje over 

het luchtwoord. Daarnaast gaan we het ook 

hebben over werkwoorden.  

Het versje over het luchtwoord gaat als volgt: 

 

 

 

 

 

 



  

Sippe Simon heeft weer pech. 

Ach, het is zo’n lekker joch. 

Draait zich om en, och, niet huilen. 

Sippe Simon, lach nou toch. 

 

Simon roept, na eerst wat kuchen, 

‘Kijk dan, ik ben goochelaar!’ 

Maar helaas het wordt een chaos, 

zijn techniek is toch niet klaar. 

 

Eindelijk, Simon staat te juichen, 

heel zijn lichaam jubelt mee. 

Hij roept: ‘kachel!’, er klinkt: ‘kachel!’ 

Door de echo zijn het er twee. 

 

Da Vinci 

Met Da Vinci zijn we gestart met het thema: 

Schatten van de aarde. Dit thema zijn we gestart 

met het laten uitbarsten van de vulkaan die op de 

thematafel staat. Met dit thema hebben we het over 

de geologie; over vulkanen, eilanden, gebergten 

en gesteenten. We bespreken de kringloop van 

steen, van lava tot berg tot lava…. Steen en zand 

staan in dit thema centraal met daarbij de dieren en 

planten die in die aarde leven.  

 

Van groep 5 en 6  
 

TAAL 

We ronden in januari het thema dierentuin af en 

zullen daarna bezig gaan met het thema 

Noodweer. 

We gaan het over het weer hebben en over 

extreme weersomstandigheden die we gelukkig in 

Nederland niet kennen. We leren woorden die over 

het weer gaan, zoals: hittegolf, onstuimig, 

verschroeien en wisselvallig. Aan de hand van dit 

thema maken ze een beschrijving van hun ideale 

weer. 

 

 
 

REKENEN 

In januari blijft groep 5 oefenen met het splitsen van 

de keersommen, dit doen ze ook via 

verhaaltjessommen, maar ook zo dat je sommige 

keersommen als 3x79 beter eerst kunt schatten.  

We gaan ook verder met de getallenrij tot 10.000. 

Hierbij moeten de kinderen op de getallenlijn door 

en terug tellen, maar ook met behulp van echte 

sprongen ( van 100/1000 en 200/500) in de klas 

kijken waar je op de getallenlijn uitkomt. We zullen 

gaan beginnen met het kolomsgewijs optellen, dit 

doen we in stapjes, nu nog zonder het getal te 

onthouden.  Tot slot leren de kinderen wat omtrek 

is en hoeveel een dl of cl nu is.  

 

Groep 6 gaat oefenen met de breuken.  We leren 

de betekenis van een breuk, zoals 3/5, maar we 

gaan ook pizza’s eerlijk verdelen en we leren een 

deel van het geheel te bepalen: ½ van 200 cm.  

We gaan verder met cijferen, dit keer met grotere 

getallen met nullen zoals 25000-8100 en ook het 

cijferend vermenigvuldigen wordt verder geoefend. 

Tot slot zullen we ook leren wat een mg is en 

hoeveel ton in kilo’s en hoe lang iets ongeveer kan 

duren. 

 

Daarnaast besteden wij 3x in de week extra 

aandacht aan het automatiseren. Het is belangrijk 

dat kinderen het automatiseren tot de 20 en zelfs 

tot de 100 goed onder de knie krijgen, zodat ze ook 

grotere sommen goed uit kunnen rekenen en het 

helpt zelfs bij de tafels. Ook is het belangrijk om dit 

goed te onderhouden. 

 

 

SPELLING 

Blok 4 hebben we voor de kerstvakantie afgerond 

en we zijn gestart met alweer blok 5. We zullen 

blijven  oefenen met iedere dag een dictee. Dit 

doen we via de volgende stappen: eerst goed 

luisteren een woord hardop zeggen, woord in 

stukken hakken, nadenken, opschrijven en 

nakijken. Hier zijn we in de klas ook druk mee aan 

het oefenen. In het nieuwe blok leren we het 

centwoord (ik hoor de s, maar ik schrijf de c) en 

komma-s meervoud: als aan het eind een lange 

klank staat zoals aa, oo wordt het meervoud met 

een komma-s geschreven.  

We oefenen ook met de werkwoordspelling en dan 

de klankveranderende werkwoorden zoals: loop-

liep. Tot slot leren we in het blok wat het onderwerp 

is en hoe we die kunnen vinden. 



  

In groep 6 breiden we de verkleinwoorden uit met -

aatje, -ootje, -uutje en -nkje. En leren ze het 

cadeauwoord (ik hoor de oo, maar ik schrijf eau). 

Het klankgroepenwoord wordt uitgebreid met  

stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden zoals: 

zilveren, houten. In dit blok herhalen we ook wat 

we de afgelopen blokken hebben geleerd met 

werkwoordspelling. Tot slot leren we naast de 

vraagproef nu ook de tijdsproef, om de 

persoonsvorm te vinden. 

 

De kinderen kunnen thuis ook oefenen met 

spelling, dit doen ze via Zuluconnect. Hiervoor 

hebben ze een gebruikersnaam en wachtwoord 

meegekregen.  

 

DAVINCI 

We starten in januari met een nieuw thema: ‘Het 

leven op het land’. In dit thema kijken we heel 

breed naar het leven. Hoe is het ontstaan? We 

beginnen met hoe de werelddelen zijn ontstaan. 

Ook zullen we een onderwerp bespreken wat erg 

tot de verbeelding van de kinderen spreekt: de 

dinosauriërs.  De kinderen leren informatie op te 

zoeken op internet en in boeken en dit te 

presenteren aan elkaar en ze leren hoe je een 

samenvatting moet maken, een belangrijke 

studievaardigheid. 

We hebben voor de kerstvakantie de topografie 

van Nederland Noord, Midden en Zuiden afgerond. 

We zullen nu naar iedere provincie afzonderlijk 

gaan kijken. Groep 6 zal hiervoor meer plaatsen 

krijgen om te oefenen dan groep 5, omdat ze deze 

provincies vorig jaar ook hebben gehad. Bij iedere 

provincie maken de kinderen ook een pitch, waarin 

ze kort vertellen over een plaats en wat die plaats 

bijzonder maakt. Dit samen met de topotoets vormt 

dan het cijfer voor het rapport. 

 

Van groep 7 en 8  
 

REKENEN 

De komende periode gaat groep 8 voornamelijk 

werken aan breuken en percentages. Dit doen we 

voornamelijk in Snappet, maar we zullen ook Squla 

gebruiken om op een leuke manier te oefenen met 

deze sommen.  

Groep 7 gaat aan de slag met inhoud berekenen 

met een formule, verhoudingsproblemen oplossen, 

op schaal tekenen en bezig met grafieken en 

diagrammen. Hier zal een stuk herhaling van de 

afgelopen periode in zitten.   

 

SPELLING 

Groep 7 gaat bezig met een nieuw zinsdeel, 

namelijk het werkwoordelijk gezegde. Dit 

werkwoordelijk gezegde omvat alle werkwoorden 

in de zin en is heel handig om de rest van de 

zinsdelen te vinden. Dit gaat om de werkwoorden 

die het onderwerp aan het ‘doen’ is. Daarnaast 

leren ze een nieuwe categorie, namelijk het 

koppelteken. Dit is een teken die ervoor zorgt dat 

een samenstelling (twee woorden aan elkaar 

geplakt) beter leesbaar wordt. Denk bv. aan zo-

even, mango-ijs en zee-egel. Bij de 

werkwoordspelling wordt voornamelijk aandacht 

besteed aan klankvaste (zwakke) werkwoorden in 

de verleden en voltooide tijd.  

Groep 8 gaat bezig met een nieuw zinsdeel, 

namelijk het meewerkend voorwerp. Dit is een 

logische vervolgstap na de persoonsvorm, 

onderwerp en lijdend voorwerp. Uiteraard staan 

werkwoordspelling ook weer op het programma en 

zullen de tijden door elkaar aangeboden worden. 

Dus tegenwoordige tijd (t.t.), verleden tijd (v.t.) en 

voltooide tijd (volt.t) Ook wordt de 

spellingscategorie leenwoorden uitgebreid met 

woorden die hun oorsprong hebben in een andere 

taal.  

De kinderen krijgen ook huiswerk mee voor 

werkwoordspelling. Elke week wordt hier een les in 

gemaakt. De kinderen kijken dit zelf na. Daarnaast 

wordt het gecheckt door meester of juf om te kijken 

hoe nauwkeurig de kinderen zelf nakijken en om zo 

moeilijkheden eruit te halen.  

 

TAAL 

Het nieuwe thema heet Nederland. Wat weten we 

van Nederland? En wat weten buitenlanders over 

Nederland? Zijn het alleen de stereotiepe 

fenomenen als klompen en tulpen, molens en 

water of kunnen we, als we wat nauwgezetter 

kijken, veel meer over Nederland vertellen? In dit 

thema hebben alle taalactiviteiten een link met 

bronnen die kenmerken van de Nederlander of 

aspecten van Nederland in beeld brengen. De 

verscheidenheid van spreektalen komt naar voren, 

de kinderen praten met elkaar over typisch 

Nederlandse dingen en hoe buitenlanders volgens 

hen aankijken tegen Nederland.  

 



  

 
 

 

ENGELS 

Met Engels gaan de kinderen zelf hun 

woordenschat vergroten via Squla, in ieder geval 

de eerste twee weken. Daarna zullen we weer 

verder gaan met het thema Sports & Hobbies uit de 

methode. 

 

Vriendelijke groet  
mede namens het team,  
Ella van Essen en  
Sandra van der Tempel 
 

 

 

 

 
 


