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BESTE OUDERS/VERZORGERS
Beste ouders/ verzorgers 

Het is alweer tijd om aan het werk te gaan met ons laatste thema van dit
schooljaar: Alles groeit en bloeit. Dit thema gaat over de natuur. Zo leren wij over
planten en wat ze nodig hebben om te overleven: licht, water, warmte en
mineralen uit de aarde. Daarnaast gaan we het hebben over de verschillende
jaargetijden en wat er dan met de natuur gebeurt. 
Dan leren we ook iets over de geboorte van dieren en besteden we aandacht aan
huisdieren.
Ook leren we ook iets over de geboorte en groei van kinderen. Zo gaan we het
hebben over ons gebit en op welke manier we voor ons lichaam kunnen zorgen. 
Tot slot staan de wonderen en zorgen voor de natuur centraal. 

Natuurlijk willen wij dit thema ook aan het werk in onze moestuin op de patio. 

Ook is het tijdens dit thema weer tijd voor de CITO-toetsen en ontvangen de
kinderen hun rapport. In de laatste week gaan we ook alvast een kijkje nemen in
de nieuwe groep en staan er nog een paar leuke activiteiten op het programma.
Daar hoort u later nog veel meer over. 

In deze brief vindt u weer de laatste doelen van dit schooljaar waar wij in de klas
aan willen gaan werken. 

Juf Erika 

DOELEN
REKENEN

De tafel van 6
Biljetten van 50 en 100
euro herkennen. 
Rekenen met geld tot 100
euro. 
Rijgend optellen en
aftrekken tot 100 met
tientalpassering

De tafel van 7
Aanzichten van
voorwerpen en
blokkenbouwsels
herkennen.
Zichtbaarheid bepalen. 
Rijgend optellen en
aftrekken tot 100 met
tientalpassering

Dit thema gaat we aan het
werk met de laatste blokken.
In deze blokken gaan we het
volgende leren:

Doelen blok 7

Doelen blok 8:

DOELEN LEZEN
Woorden met on~, aan~, in~,
uit~, ont~ en op~. 
Woorden met ~be~, ~ver~ en
~ge~ in het midden. 
Woorden met ~ening, ~elijk en
~elig. 
Woorden met ~tie. 
Engelse en Franse
leenwoorden.

DOELEN SPELLING
Woorden met klankgroepen zoals
hanen, kippen, boeren, stro en zee. 
Weetwoorden met ch en cht. 
Weetwoorden met een ei. 
Woorden die beginnen met be~,
ge~ en ver~. 
Woorden die eindigen met een d
of t. 
Fopklanken met eeuw, ieuw en uw. 
Fopklanken met kleefletters. 
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DOELEN BEGRIJPEND LEZEN
Het beantwoorden van wie, wat, wanneer, waarom, en hoe vragen over een
gelezen tekst. 
Hoofdgedachte in een tekst kunnen herkennen. 
Nieuwe titel bedenken bij een tekst. 
Voorspellen hoe verhaal verder gaat. 
Moeilijke woorden uit de tekst verklaren door de tekst te lezen. 
Verhaal in de goede volgorde zetten. 

DOELEN TAAL
. Woorden ordenen in
categorieën. 
Vervangen van onderwerp in de
zin. 
Van een lange zin een korte zin
maken. 
Werkwoorden herkennen. 
Goede werkwoordsvorm invullen
in een zin. 
Zinnen maken met een gegeven
werkwoord. 
Een zin maken met een gegeven
woord.
Hoofdletters en leestekens
gebruiken. 

 Een woord verdelen in lettergrepen
Woorden in alfabetische volgorde
zetten.
Vraagzinnen maken
Lettergrepen samenvoegen tot een
woord. 
Een vraag bij een antwoord
bedenken. 
Een zin met een voegwoord afmaken. 
Een zin vanuit het meervoud in het
enkelvoud zetten.
Een zin vanuit het enkelvoud in het
meervoud zetten. 
Onderscheid maken tussen zinnen en
regels. 


