
 

Praktische zaken 
Agenda 
Dinsdag 27 maart        Paasviering in de kerk 
Woensdag 28 maart             Grote Rekendag 
Vrij 30 mrt/ma 2 apr      Goede Vrijdag/ Pasen 
Di 3/woe 4 april                   oud papier 
Donderdag 19 april              vrijwillige gesprekken 
Vrijdag 20 april                      Koningsspelen  
Dinsdag 24 april                    educatieve escaperoom  
Donderdag 26 april          continurooster tot 14.15 uur 
Vrij 27 april/vrij 11 mei         meivakantie 
 
Rekenen 
We zijn toe aan een nieuwe rekenmethode en gaan de komende 
maanden in groep 3, 5, 6 en 7 werken met een nieuwe methode, nl. 
Getal & Ruimte. Deze methode is al heel lang bekend in het 
voortgezet onderwijs, maar start nu ook met een methode voor het 
basisonderwijs. We sluiten natuurlijk aan op het niveau dat de 
kinderen nu hebben, maar er zullen wel wat dingen anders gaan dan 
ze gewend zijn. 
We zijn bijvoorbeeld gestart met het cijferend vermenigvuldigen (in 
onze huidige methode is dat pas voor eind groep 6). Mochten de 
kinderen dus thuis vertellen over het andere rekenen, dan weten jullie 
wat de reden is. 
De groepen 4 en 8 gaan de komende periode rekenen met snappet. 
 
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 6 de 
toets gemaakt. We starten deze week met 
blok 7.  
De kinderen die een inlogcode hebben 
gekregen van Bloon kunnen thuis weer 
extra oefeningen maken. 
 
Spelling:  
Woorden die eindigen op –ueel en –eaal 
en de nieuwe categorie is het 
garagewoord. De regel is je hoort ‘zj’ 
maar je schrijft ‘g’  
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.  
 

   
 
 
 

Data schoolzwemmen 
 
Maandag 19 maart 
Maandag 16 april 
Maandag 14 mei 
Maandag 28 mei 
Maandag 11 juni 
Maandag 25 juni 
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