
 

Praktische zaken 
Agenda 
Maandag 5 februari       start GSK 
Zondag 11 februari               GSK dienst in de kerken 
Vrijdag 9 februari                 Alle leerlingen vrij. Studiedag 
Maandag 12 februari           Alle leerlingen vrij. Studiedag 
Vrijdag 16 februari               Rapporten mee naar huis 
Ma 19/ di 20 februari          Rapportgesprekken 
Vrijdag 23 februari               Continurooster (groep 5 t/m 8) 
Ma 26 febr/ vrij 2 maart      Voorjaarsvakantie 
Ma 5/ di 6 maart         oud papier 
 
Schoolzwemmen 
Omdat er maandag 12 februari geen school is valt er een keer 
zwemles uit. De eerstvolgende les is op 5 maart. 
EXTRA 
Afgelopen maanden gebeurde het regelmatig dat kinderen niet 
meegingen met zwemmen. Vaak met goede redenen, maar af en toe 
had ik mijn bedenkingen. Afgelopen week waren er 7! kinderen die 
niet meededen en dat was niet de eerste keer.  
Mijn oproep is dus: Laat de kinderen zwemmen, ook met spierpijn, 
een verkoudheidje en wat hoofdpijn is dat helemaal niet slecht. Gaat 
het echt niet.., laat het dan persoonlijk weten via een briefje, mailtje 
of telefoontje.  
Nog een extra vraag: als er thuis een zwembroek/badpak/bikini over is 
mag die dan op school gebruikt worden? Dan kunnen de kinderen die 
hun zwemtas vergeten of de verkeerde meenemen toch meedoen. 
Alvast bedankt! 
 
Huiswerk/toetsen 
Op onze website staan altijd wanneer de toetsen gemaakt moeten 
worden en ook staan de bladen met de samenvattingen en begrippen 
van onze nieuwe methode ‘Zaken van Zwijsen’ op de site. De bladen 
van woordenschat zijn ook te vinden op 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 hebben we net van blok 5 de 
toets gemaakt. We starten volgende week 
met blok 6.  
De kinderen die een inlogcode hebben 
gekregen van Bloon kunnen thuis weer 
extra oefeningen maken. 
 
Spelling:  
Kilowoord met -ieel en -iaal. Routewoord 
– ik hoor /oe/ maar ik schrijf ou.  
Grammatica:  
Je schrijft een komma:  
- Voor een voegwoord  
- Bij een opsomming  
- Voor of na de naam van iemand die je 
aanspreekt  
Werkwoordspelling: 
Stam+t – Persoonsvorm in de 
tegenwoordige tijd altijd stam+t behalve 
bij ik en als jij erachter staat.  
 

   
 
 
 

Rekenen 
Toets 4 is alweer gemaakt en we zijn al bezig met blok 1b Hieronder staat wat daarbij geleerd wordt. 
Wat ze wel moeten blijven leren zijn de tafels!  
Blok 1b  
- Ik kan een deel van een geheel uitrekenen        - Ik kan uitrekenen wat het deel kost  
- Ik kan met behulp van een liniaal de oppervlakte berekenen  - Ik kan cijferend optellen tot 1000  
- Ik kan bij kilometers met kommagetallen rekenen   - Ik kan een deel van het geheel benoemen  
- Ik kan uitrekenen hoelang iets duurt  
  
 
  

Data schoolzwemmen 
 
Maandag 5 maart 
Maandag 19 maart 
Maandag 16 april 
Maandag 14 mei 
Maandag 28 mei 
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