
 

Praktische zaken 
Agenda 
 
Vrijdag 1 december             schoolschaatsen (lunch mee) 
Ma 4/ di 5 december           oud papier 
5 december        sinterklaasfeest (5 t/m 8 continurooster)  
Dinsdag 12 december          ALV                                                            
Donderdag 21 december     kerstviering in de klas (continurooster)  
Vrij. 22 dec t/m vrij 5 jan      Kerstvakantie   
Dinsdag 9 januari        hoofdluiscontrole 
Maandag 15 januari       start CITO (twee weken) 
Zaterdag 20 januari         open huis (voor nieuwe leerlingen) 
 
Schoolschaatsen 
Aankomende vrijdag gaan we schaatsen. De kinderen moeten op de 
fiets naar school komen en een lunchpakketje meenemen. Tussen de 
middag komen de kinderen niet thuis en ’s middags kunnen ze iets 
later thuis zijn. (waarschijnlijk tussen 15.30 en 15.45) 
 
Huiswerk/toetsen 
De kinderen raken al steeds meer gewend aan het thuis leren van de 
toetsen. Deze toetsen staan op onze 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, liefst buiten de schooltijden. Ik ben alleen op donderdag niet 
op school. 
 

Spelling 
 
Bij spelling starten we vandaag al met 
blok 4. Er zijn sinds blok 3 weer 
nieuwe categorieën geleerd, het 
taxiwoord en het chefwoord. In blok 4 
komen daar het theewoord en het 
caféwoord bij. 
De kinderen die een inlogcode 
hebben gekregen van Bloon kunnen 
thuis weer extra oefeningen maken. 
 
Woordsoorten: 
Hulpwerkwoord 
Voltooid deelwoord 
Voorzetsel 
Bijvoeglijk naamwoord 
Zelfstandig naamwoord 
 
Werkwoordspelling: 
Tegenwoordige tijd 
Verleden tijd 
Verleden tijd met klankverandering 
Werkwoord 
Stam + t 
 

 
 
 

Rekenen 
 
Dinsdag staat de toets van blok 3 gepland. Hier hoeven de kinderen 
niet thuis voor te leren en hij staat dus ook niet op de site. 
Wat ze wel moeten blijven leren zijn de tafels!  
 
Blok 4  
- Ik kan omrekenen naar een andere maat.  
- Ik kan cijferend aftrekken  
- Ik kan kilo’s van licht naar zwaar zetten.  
- Ik kan rijen kommagetallen afmaken.  
- Ik kan de weegschaal in evenwicht houden.  
- Ik kan het verschil uitrekenen.  
- Ik kan een cirkeldiagram aflezen.  
  
 

Data schoolzwemmen 
 
Maandag 4 december 
Maandag 18 december 
Maandag 15 januari 

 

mailto:inge@pcbdevlucht.nl

