
 

Praktische zaken 
Agenda 
Vrijdag 13 oktober                       continurooster tot 14.15 uur  
Ma. 16/ vr. 20 oktober  herfstvakantie                                                                
Dinsdag 24 oktober  hoofdluiscontrole 
Woensdag 1 november  dankdag 
Maandag 20 november  vrijwillige gesprekken 
 
Klassenmoeders 
De klassenmoeders voor het komende schooljaar zijn Els (moeder 
van Britt) en Ingrid (moeder van Ramon). 
 
Huiswerk/toetsen 
In groep 6 moet al af en toe thuis geleerd worden voor toetsen. 
Deze toetsen staan op onze nieuwe website. Op deze website 
staan ook weer de bladen met de samenvattingen en begrippen 
van onze nieuwe methode ‘Zaken van Zwijsen’. Ook de bladen van 
woordenschat zijn weer te downloaden vanaf de site.  
Niet alle toetsen staan op de site, want niet voor alle toetsen hoeft 
er thuis te worden geleerd. 
De cijfers van alle toetsen zijn terug te vinden in het ouderportaal 
van Parnassys.  
 
Contact 
Mochten er nog vragen zijn, mededelingen of iets anders, dan ben 
ik natuurlijk altijd bereikbaar. Dat kan telefonisch, via mail 
(inge@pcbdevlucht.nl) of gewoon door even langs te komen op 
school, buiten de schooltijden. Ik ben alleen op donderdag niet op 
school. 
 

Spelling 
 
Bij spelling hebben we vandaag al de 
toets van blok 2 gemaakt.  
De woorden worden steeds moeilijker 
maar de categorieën zijn nog steeds 
hetzelfde als in groep 5. Na de 
vakantie starten we met blok 3. 
De kinderen die een inlogcode 
hebben gekregen van Bloon kunnen 
thuis weer extra oefeningen maken. 
 
Woordsoorten: 
Hulpwerkwoord 
Voltooid deelwoord 
Voorzetsel 
Bijvoeglijk naamwoord 
 
Werkwoordspelling: 
Tegenwoordige tijd 
Verleden tijd 
Verleden tijd met klankverandering 
Werkwoord 
Stam + t 
 

 
 
 

Rekenen 
 
Blok 1 is inmiddels al afgerond. De cijfers hiervan staan al in 
Parnassys. We zijn al bezig met blok 2 en na de herfstvakantie gaan 
we de toets maken.  Hieronder staat wat er in dit blok en blok 3 
aan de orde zal komen.  
 
Blok 2 

- Ik kan cijferend optellen met deelantwoorden. 
- Ik kan een staafdiagram invullen. 
- Ik kan het getal uitkiezen dat het dichtst bij ligt.  
- Ik kan de getallen in het schema zetten en in letters schrijven. 
- Ik kan oppervlakte en omtrek berekenen. 
 
Blok 3 
- Ik weet hoe vaak het erin past. 
- Ik kan tijdsduur uitrekenen. 
- Ik kan omrekenen met kommagetallen. 
- Ik kan omzetten naar een andere maat. 
- Ik kan berekenen hoeveel het kost. 
 

Data schoolzwemmen 
 
Maandag 23 oktober 
Maandag 6 november 
Maandag 20 november 
Maandag 4 december 
Maandag 18 december 
Maandag 15 januari 
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