
HIER WERKEN WIJ DE KOMENDE TIJD AAN IN GROEP 5

Zomer-Herfst periode

Rekenen Rekendoelen:
- Rekenen met geld

- Klokkijken alle tijden door elkaar!

(analoog en digitaal)

- Meten (cm, m, km en verhoudingen)

- Wegen (schatten hoeveel gram of

kilogram bijvoorbeeld en daarna

wegen)

- Optellen en aftrekken t/m 1000

- Vermenigvuldigen, alle tafels 1 t/m 10

Thuis (op de computer):

Tafel 1 t/m 10 (tempo!)
https://www.tafeldiploma.nl/
Spelen met geld
https://www.spelletjesplein.nl/reken
en-geld/
Wegen in de supermarkt

Klokkijken

https://www.klokrekenen.nl/
https://www.digipuzzle.net/nl/leersp
ellen/klokkijken/

www.redactiesommen.nl niveau M5
Spelling en Taal Deze spellingscategorieën oefenen wij:

- ei/ij woorden
- be-, ge-, ver-, -te woorden
- -ig, -lijk
- Open lettergreep (jager)
- Gesloten lettergreep (bakker)
- woorden met ng en nk
- woorden met eer, oor en eur
- woorden met aai, ooi en oei
- woorden met eeuw, ieuw en uw
- woorden met  cht

Taaldoelen:
- Woordenschat behorend bij de thema’s

Regels en zintuigen
- alfabetische volgorde
- het werkwoord, zelfstandig naamwoord

en het bijvoeglijk naamwoord
- zinnen langer maken met

wat-/wanneer-/waar- deel
- de woordtrap
- het meervoud
- het voegwoord
- verkleinwoorden
- de woordspin

Thuis (op de computer):

Spelling:
www.spellingoefenen.nl

Taal:
Boeken lezen
Samen jeugdjournaal kijken

Nieuwsbegrip De kinderen leren actief te lezen door vragen te
stellen, moeilijke woorden op te zoeken en
sleutelvragen te beantwoorden.
De volgende begrijpend leesstrategieën worden
daarbij geoefend:

- Voorspellen

Thuis op de computer:

Nieuwsbegrip:
Woordenschat les
Filmpje bekijken
Archief tekst maken

https://www.tafeldiploma.nl/
https://www.spelletjesplein.nl/rekenen-geld/
https://www.spelletjesplein.nl/rekenen-geld/
https://www.klokrekenen.nl/
https://www.digipuzzle.net/nl/leerspellen/klokkijken/
https://www.digipuzzle.net/nl/leerspellen/klokkijken/
http://www.redactiesommen.nl


- Samenvatten
- Vragen stellen
- Verwijswoorden
- Ophelderen van onduidelijkheden

Blits Rondom de thema’s “Drie keer over de kop” en
“Gevaarlijke reizen” oefenen we met:

- verschillen tussen teksten
- plattegrond, kaarten en legenda
- boomdiagram
- zoekmachines gebruiken
- titel, tussenkopjes en alinea
- tabellen gebruiken en aflezen
- verschillende soorten websites

DaVinci Schooltuinen: oogsten!

Thema 1: Het begin

Een dag, een maand, een jaar
Om je heen kijken
Het ontstaan van alles
De aarde in het begin
Het ontstaan van het leven
Dieren in het water

https://www.davincivoorthuis.nl/po
rtfolio/egyptenaren/

Kanjer - Kanjerregels naleven
- Gevoelens verwoorden
- Motor en benzinepomp

Crea De onderdelen zijn dit jaar: schilderen, speellab, boetseren, mediawijsheid, knutselen,
linoleum gutsen, muziek percussie.
Gedurende 3 weken wordt aan dit onderdeel gewerkt.

Muziek: liedjes en lessen uit de methode 1,2,3 Zing

Belangrijke data Zie de kalender op de website van de Kindercampus King.
Ouderhulp wordt gevraagd via Parro of via de klassenouder.

https://www.davincivoorthuis.nl/portfolio/egyptenaren/
https://www.davincivoorthuis.nl/portfolio/egyptenaren/

