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15 maart 2019 
 
 
Beste ouders en verzorgers van groep 6, 
 
 
Rapporten 

Allemaal weer bijgeslapen in de vakantie en alweer het tussenrapport in handen. Ten opzichte 
van vorig jaar is het rapport veranderd. Belangrijk om te weten is dat vanaf dit jaar de hoogste 
beoordeling G (goed)  is, in plaats van ZG (zeer goed) vorig jaar. Dat heeft gezorgd voor een 
verschuiving van de beoordelingen. Niet schrikken dus als sommige onderdelen opeens lager 
lijken dan vorig jaar! 

 

Nieuw thema 

Een nieuwe periode brengt ook een nieuw thema met zich mee. Dit keer is dat thema Mensen. 
Dit thema is woensdagochtend geopend. 

Er waren in totaal 6 gastsprekers uitgenodigd, die elk een 10-15 minuten een mini-gastles gaven; 

Uitgenodigd waren: Arie de Bruin (Edukans), Ogenda Adolphin-Ekhorst (Project Puur/ 
Weerbaarheid), echtpaar Hulst (Orgaandonatie), Rick LaHaye (Robotica en Kunstmatige 
Intelligentie) en Martijn Blom (Donorkind/ erfelijkheid). 

Kortom, een thema dat al snel toepasbaar is op onszelf, waarbij we kritisch naar ‘de mens’ gaan 
kijken. Deze week hebben we bijvoorbeeld gefilosofeerd over ‘Is vol ook echt vol?’ (passend bij 
het thema-huiswerk van deze week) en over ‘Wanneer ben je een goede vriend?’. En hebben we 
over onszelf nagedacht vanuit onze hand:   

De duim – waar ben ik goed in, de wijsvinger – Waar wil ik naartoe, de middelvinger – waar heb ik 
een hekel aan, de ringvinger – waaraan blijf ik trouw, de pink – waar wil ik nog in groeien. 
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Over het algemeen kennen we 5 deelonderwerpen in dit thema: 

 
o Wie zijn wij? 
o Wij leven samen 
o Ons lichaam 
o Gezond en ziek 
o In je hoofd 

 

House of typing 

Afgelopen donderdag kregen we de uitleg van onze typcursus. Superfijn dat we ons typdiploma 
op school mogen halen! Juf Anne en juf Kim doen zelf ook mee met de cursus – dat wordt voor 
ons keihard werken om de leerlingen bij te houden… De docente die de instructie gaf was onder 
de indruk van de klas – ze zag direct dat de kinderen de vaardigheden zeer snel oppikten en 
vond de leerlingen enorm betrokken.  

Het was dan ook doodstil in de klas toen iedereen startte met oefenen. We zullen vanaf nu iedere 
donderdag op school een half uur de tijd nemen om te oefenen. Daarnaast moet er iedere week 
thuis geoefend worden. Op de donderdagen tijdens schooltijd is er iemand van de helpdesk 
beschikbaar die vragen direct zal beantwoorden. Wij krijgen iedere woensdag een rapportage 
met de vorderingen van iedere leerling. 

 

Archiklas 

Afgelopen dinsdag is de eerste van de reeks lessen begonnen van Archiklas. In deze eerste les 
hebben de kinderen met hun groepje een nieuwe planeet onderzocht. 

Het idee is dat zij woning(en) ontwerpen die op de desbetreffende planeten komen te staan. 
Echter, per planeet verschilt de habitat, dus ook de mogelijkheden. 
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Nieuwsbegrip XL 

Er is een mailtje gestuurd aan alle leerlingen (mail adres dat wij van u gekregen hebben). In dit 
mailtje werd aangegeven dat eea geactiveerd dient te worden middels een link. 

Wellicht overbodig, maar voor de zekerheid. Klik op de link. Hierna wordt om een wachtwoord 
gevraagd. U dient zelf een wachtwoord te bedenken. Met dit zelf bedachte wachtwoord kan u 
daarna Nieuwsbegrip XL maken/ inloggen via https://thuis.basispoort.nl/login/thuisgebruiker/ 

De leerlingen moeten zowel Tekst als Woordsoort maken/oefenen 

  

Huiswerk 

We merken dat een aantal leerlingen het moeilijk vindt om het huiswerk goed in hun map te 
noteren. We proberen hier een klassikaal moment van te maken, om ze daarbij te helpen. 

We hebben in ieder geval iedere donderdag het weekwoordendictee (5 keer in een thema), 
waarbij 10 woorden uit de woordenlijst van die week gevraagd worden. Daarnaast krijgen de 
kinderen iedere vrijdag thema huiswerk dat aansluit bij de afgelopen week en vaak iets met doen 
of creatief denken te maken heeft. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Anne en Kim 
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