Nieuws uit groep 5

Na die heerlijk lange zomer zijn we met frisse moed begonnen aan het nieuwe schooljaar.
Voordat we op avontuur gaan, moeten we elkaar eens beter leren kennen. Daarom doen we
allerlei kennismakingsspelletjes, want sommigen van ons hebben
elkaar zes weken lang niet gezien!
Ook is het lekker om na een poosje stilzitten even goed te bewegen, dus zingen we een liedje of
doen we een spelletje tussen twee lessen in.
Groep 5 moet een klas worden van iedereen, dus met elkaar praten we over
welke regels we belangrijk vinden. In de teams proberen we goed samen te werken, want dan
lukt het nog beter!
Aan het begin van het jaar worden we allemaal opgemeten, zodat we kunnen zien, hoeveel
centimeter we groeien voordat we naar groep 6 gaan ;)
Het is al duidelijk, dat we keihard gaan oefenen op de tafels; de tafel van 7 is nu nieuw
aangeboden en gaan we elke dag zingen.
Bij lezen doen we de BOEKEN – BINGO; zo wordt lezen nòg leuker!
Het eerste hoofdstuk van aardrijkskunde gaat over wat er met al dat regenwater gebeurt in ons
lage land. Ook ontdekken we dat een kaart een soort luchtfoto is, waardoor je goed overzicht
hebt over een stad of een stuk land. De legenda vertelt ons wat de kleuren en symbolen
betekenen.
In de taalles hebben we nog eens herhaald wat een werkwoord is , een zelfstandig naamwoord
en een bijvoeglijk naamwoord. In de tekst van Nieuwsbegrip (over het belang van
zonnebrandcrème) hebben we ze allemaal gekleurd!
Bij het werken op de Chrome-books is het fijn, dat iedere leerling zijn eigen oortjes of
koptelefoon heeft. Is het mogelijk dat uw zoon of dochter dat meeneemt naar school? Oortjes
graag in een etuitje of de koptelefoon met een naamsticker. Inmiddels heeft meester Alfons ook
al gemaild, hoe u thuis de software van school kunt oefenen.
We hopen op een goed schooljaar; de kop is er af!
Juf Suus, juf Sanne en juf Carla

