
HIER WERKEN WIJ DE KOMENDE TIJD AAN IN GROEP 6

Zomer-Herfstvakantie

Rekenen Rekendoelen:
- Oriëntatie in de getallen tot en met

10.000
- Optellen en aftrekken tot 1000
- Cijferend optellen en aftrekken
- Vermenigvuldigen en delen (met rest)

met grotere getallen
- Tijd (dienstregeling) en de kalender
- Werken met de komma
- Geld rekenen (korting)
- Meten (bouwen) en oppervlakte
- Verhoudingstabel

Thuis:

Optellen en aftrekken onder 100
Delen tafels (ook met rest)
Tafels herhalen
Klokkijken, zowel analoog als digitaal
Oefenen met de maatbeker in de
keuken
Meten (omzetten van maten)

www.redactiesommen.nl niveau M6

Spelling en Taal Spellingdoelen:
- c klinkt als s of k
- bakker/jager regel
- -ig en -lijk woorden
- Verkleinwoorden met –je, nkje, -etje
- Eind -d woorden
- weetwoorden ei/ij
- -cht woorden
- weetwoorden au/ou
- woorden die veranderen in het

meervoud. Huis, huizen en duif,
duiven

- i die klinkt als ie

Taaldoelen:
- woordsoorten (werkwoord,

zelstandig naamwoord, voorzetsel
etc.)

- stam + hele werkwoord
- hoe je werkwoorden in de verleden

tijd schrijft en daarbij de klanken
veranderen

- afkortingen
- samenstellingen
- persoonsvorm met vraag-, getal- en

tijdproef
- letterlijk en figuurlijk taalgebruik
- leestekens

Thuis (op de computer):

Spelling:
www.spellingoefenen.nl

Taal:
Boeken lezen (Tip: haal 3 boeken in
3 weken waarvan 1
informatieboek/1 biebboek/1 boek
van een andere genre bijv poëzie of
sprookje)
Gynzy
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 lees- strategieën
worden daarbij geoefend:

- Voorspellen

- Samenvatten

- Vragen stellen

Thuis op de computer:

Nieuwsbegrip:
Woordenschat les
Filmpje bekijken
Archief tekst

http://www.redactiesommen.nl


- Verwijswoorden

- Ophelderen van onduidelijkheden

Andere tekstsoort wordt op school
gemaakt voor een rapportcijfer

Blits Rondom de thema’s “Wolf, de Musical” en
“de Olympische spelen” oefenen we met:

- verschillen tussen teksten
- handleiding maken
- de schaalstok
- boom- en stroomdiagram
- zoekmachines gebruiken
- leren studeren
- feiten en meningen
- verschillende soorten kaarten
- tabellen, grafieken en schema’s

gebruiken en aflezen
- verschillende soorten websites

DaVinci Thema:
Egyptenaren:

- De krokodil
- De Nijl
- Papyrus
- Het dagelijks leven in Egypte

toen en nu
- Klimaten
- Dijken en terpen
- De prehistorie
- Eind werkstuk maken

Topotop
- Afrika
- Nederland: provincies en

hoofdsteden

Thuis op de computer:
https://www.davincivoorthuis.nl/por
tfolio/egyptenaren/

Topo oefenen

Kanjer - Kanjerregels naleven
- Gevoelens verwoorden
- Motor en benzinepomp

Crea blok Elk jaar wordt een aantal uit deze crea disciplines gekozen : schilderen,
speellab, tekenen, vouwen, drama, boetseren, mediawijsheid, knutselen,
gutsen, muziek (per jaar een onderdeel: percussie, blazen snaar).
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/



