
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 maart 2019, jaargang 2018/2019, nummer 26 
 
 

Agenda 
 
25 t/m 29 maart 2019 : open week!  
29 maart : afscheid Janny 
1 april : start Johan 
1 april : inschrijflijst rapportfolio 
18 april t/m 5 mei : meivakantie 
 
  

Weekbericht van het Team 
 
Open week 
Komende week is een belangrijke week voor ons. De hele week kunnen belangstellenden zonder afspraak de  
school binnen wandelen en kunnen ze een rondleiding krijgen van een kind of van een teamlid. De borden staan  
goed zichtbaar in het dorp, je kunt het niet missen.  
De open week zorgt ervoor dat we elk jaar aanmeldingen krijgen van mensen die op de open week geweest zijn.  
We ontvangen ook mailtjes van belangstellenden die vragen wanneer de open week is, want dan willen ze komen kijken.  
Ken je nog mensen, laat ze komen kennismaken met ons.  
 
Misschien is het je niet eens opgevallen, zo natuurlijk ziet het eruit, maar de school wordt steeds mooier! Evelyn grijpt 
alle kindvrije dagen aan om verder te gaan met schilderen. De groepen worden geschilderd, de hal is aangepakt, de 
gangen bij de kleuters zijn mooi geworden, de rode deurklinken vervangen en zo schildert ze gedreven door.  
Er is ook heel veel opgeruimd. Debby is al jaren bezig om bepaalde magazijnen opgeruimd te houden en nu worden 
steeds meer ruimtes opgeruimd. Bij het kopieerapparaat is de tafel weg en zijn er kasten geplaatst, de teamkamer staat 
niet mee zo vol… 
Ga zo door allemaal! 
 
Inschrijflijsten rapportfoliogesprekken 
Op 1 april hangen de inschrijflijsten voor het gesprek: kind-ouder-stamgroepleider op het prikbord bij het 
kopieerapparaat. Op de lijst kun je een moment prikken waarop je kunt. Dat  
moet je zelf doen. Er zijn gezamenlijke momenten waarop de stamgroepleiders  
aanwezig zijn. Dat is handig wanneer je meerdere kinderen hebt. Daarnaast kan  
elk teamlid ook zelf gekozen momenten hebben. We vragen of jullie je aan deze  
tijden willen houden. Hoe eerder je kijkt, hoe meer keuzes er zijn. 
 
Afscheid Janny en welkom Johan 
Komende week is mijn laatste officiële week op school. Maandag 1 april neemt  
Johan mijn baan over. Johan en ik hebben al verschillende dagen samen  
opgetrokken en ik ben heel erg blij dat Johan de man is aan wie ik mijn baan  
kan overdragen. Het geeft mij een heel goed gevoel; zijn enthousiasme over  
onze school, zijn kennis en kunde om de dingen verder uit te willen bouwen, de  
school heeft hem nodig. Daarnaast heeft hij humor, is een mensen-mens. Met  
een gerust hart vertrek ik. Het is goed voor de school dat er weer duidelijk  
iemand zichtbaar aanwezig is. De laatste maanden was ik meer op de  
achtergrond aanwezig en alles ging gewoon door, maar het kan beter en dat  
gaat Johan doen!  
 
Vrijdagmiddag  is mijn “feestje”, eerst met de kinderen en na schooltijd is er een  
borrel voor ouders als iemand daar zin in heeft. Johan is er die middag ook, een  
mooi moment om met hem kennis te maken als dat al niet gebeurd is. Vanaf  
16.00 uur borrelen we door met team en RvT met een klein clubje.  
 
Een zonnig weekend gewenst! 
Groetjes, 
Janny  
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Lezing dinsdag 26 maart a.s.  
 
Kinderen en hun ‘schermgedrag’ is een veel besproken onderwerp en leidt binnen gezinnen tot ergernis, onbegrip en 
onenigheid. “Zit je nu nog steeds op de iPad?” en “Leg die telefoon nou eens weg!” zijn veel gehoorde kreten thuis. Ook 
de intensiteit en de gevaren van Social Media geven zorgen. Hoe ouders daar samen met hun kinderen mee om kunnen 
gaan, is het onderwerp van de interactieve lezing op dinsdagavond 26 maart door Jeroen Molenaar. 
Jeroen Molenaar is Jeugd & Sportcoach. Actief in de regio voor het coachen van kinderen. Hij zegt hierover het 
volgende: 
“Ouders, op school, op Radio en TV en op digitale platforms wordt veel gepraat over kinderen en opvoeden. Goed 
opgeleide professionals analyseren wat goed is voor kinderen, wat mag en wat niet mag en vallen over elkaar heen waar 
het de invloed van de nieuwe digitale wereld betreft. 
WANNEER GAAN WE WEER EENS PRATEN MET DE GROOTSTE PROFESSIONALS OP DIT GEBIED?  HET KIND ! 
Is het niet zo dat zij hun identiteit moeten vinden, hun successen moeten ervaren, hun talent moeten ontdekken, leren 
omgaan met verdriet, teleurstelling, boosheid en hun eigen leermomenten mogen ervaren?” 
 
Deze lezing is onderdeel van het programma van de Open Week van onze school en is gratis toegankelijk voor iedere 
belangstellende ouder om 20:00 uur in de hal. 
 

 
 

Lentefeest 
 
Dag Allemaal, 
 
Ieder jaar is er ons schoolfeest. Dit jaar is dit op 10 mei. De voorbereidingen zijn al weer in volle gang. Het thema dit jaar 
is 

‘Animalplanet’ 
 
Terwijl we leren van de handigheidjes van de dierenwereld ontmoeten de kinderen en verschillende ouders elkaar en zo 
versterken we onze onderlinge banden. 
 
Welke ouder/verzorger durft het aan om de kinderen te laten zien hoe mooi de dierenwereld om ons heen is?  
Wie helpt de kinderen aan een geweldige dag? 
Wie draait een workshop en laat de kinderen daarvan genieten? 
 

Jij? 
De inschrijflijst hangt vanaf maandag 25 maart bij de timmertafel in de hal. Deze lijst heeft al de nodige ideeën, maar heb 
je zelf een geweldig idee, dan is dat vaak mogelijk.  
 
Ouderraad ’t Hoge Land 
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Kiddo’s – peuteropvang en 
buitenschoolse opvang 
 

Deze week op Kiddo’s: We hebben een laatste week aan het thema ‘de kip’ gewerkt.  
De kinderen konden kuikens beplakken door papier te scheuren. Goed voor de fijne motoriek! 
 

In het speellokaal hebben we als kippen over de 
banken gelopen, gegleden en gesprongen. We hadden 
een mandje eieren in 4 kleuren in de kring gelegd en 
die moesten de peuters bij de juiste kleur mat leggen. 
Dat vonden ze erg leuk. 
 
Verder hebben we Biba boerderij gekeken en dit ging 
ook over de kip en eieren. 
 
Vraag thuis maar eens of ze een versje kennen over 
een kuiken…. Dat hebben we deze week flink 
geoefend. 

 
 
 

 
 
 
 
 
We hebben donderdag het feestje van Stella gehad. Zij is 3 jaar geworden. Van harte en bedankt voor de lekkere traktatie! 
 
 
Deze week konden de kinderen kiezen uit 2 aangeboden 
activiteiten op de BSO. Er was keuze uit een prinses maken of een 
dinomasker kleuren. De jongens gingen voor het 🦕 masker en er 
werd in de gymzaal en buiten ‘dinootje’ gespeeld.  
Het was prachtig weer, dus er is sowieso veel buiten gespeeld! 
 
 
 
Fijn weekend, 
team Kiddo’s 
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De Toverhoed 
 
 29 maart afscheid van Janny, in de groep en met de viering 

 1 april: intekenen rapportfoliogesprekken 

Hallo allemaal,  
 
Zoals jullie kunnen zien is Evelien heel hard bezig geweest om de 
gang te schilderen. We hebben meteen flink opgeruimd en het ziet er 
weer netjes en fris uit. Willen jullie de luizencape van je eigen kind 

controleren (en leeg maken). Sommige capes zijn ingescheurd, willen jullie deze zelf repareren? 
De gymtassen zitten nu in de rode bakken bij de deur van het speellokaal. 
 

Duuzaamheid 
Wij hebben gekozen voor het onderwerp bijen. We gaan het hebben over het 

belang van de bijen, het verschil tussen de wilde bij en de bij in de korf en waarom 
bijen zo belangrijk zijn voor de natuur. We starten hier volgende week mee en we 
werken er 2 weken aan. Ons thema muziek gaat ook nog even door. Achter de 
schermen is Jan Jacob (vader van Jurre) heel druk bezig met het maken van een 
insectenhotel. Volgende week zien jullie hier 
meer van. Daarna gaan we ook aan de slag 

met de tuintjes op het plein. De ramen zijn al in de sfeer 
van ons nieuwe thema gebracht door Manon en 
Mischa, bedankt!! 
 
Rekenen 
We hebben vormen geoefend, welke vorm kun je uit een 
papier knippen. Ook hebben we alle vormen herhaal, zoals kubus,  
balk, piramide en cylinder en vierkant, rechthoek, cirkel en ovaal.  
 
Taal 
We hebben de letters herhaald en memorie gedaan met de rijmwoorden. Deze letters hebben 
we nu aangeboden: n, b, c, p, w, f, s, k.m, o, I, oo.  
 
Schrijfdans 
Groep 2 rood had deze week schrijfdans. Deze week hebben we geoefend op de juiste 
pengreep en hebben de kinderen uit een schrijfschrift gewerkt.  
 
Marleen heeft deze week een aantal dagen geholpen met het plein vegen, wat super fijn 
Marleen, bedankt! Ze heeft ook viooltjes gepoot op de rotonde en er staan viooltjes in de 
bloembak, het ziet er buiten weer netjes en fleurig uit.  
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Rapporfolio’s 
We zijn erg druk met het schrijven van de rapportfolio’s. Op vrijdag 5 april krijgen de kinderen ze weer mee naar huis. Op 
vrijdag 29 maart hangen we de intekenlijst op. Deze is te vinden in de hal achter het kopieer apparaat. Het is de 
bedoeling dat iedereen zichzelf inschrijft voor een gesprek. Het is een gesprek met ouder(s) en kind. Vanaf 8 april 
beginnen de gesprekken.  
 
Muziekles 
Vrijdag kwamen Ineke (moeder Jurre) en Peter (bevriende muzikant) muziek maken voor ons. Ineke speelde op de viool 
en Peter op de fagot. Het was een hele leuke en interactieve les waar de kinderen mochten meedoen, muziek mochten 
maken, luisteren, dirigeren en dansen. We hebben genoten! Ineke en Peter bedankt! Wat super leuk om echte 
instrumenten te horen en te zien.  

 
Alle ouders hebben een mail gehad met een linkje naar 2 filmpjes. Er was nog iets met opslaan van deze filmpjes, hier 
krijgen jullie nog een mail over via onze stamgroepouders.  
 
Maandag is er weer keuzewerk, we hebben al een aantal activiteiten, maar er is nog ruimte voor nog 
meer! Wie wil ons komen helpen? Iets koken of bakken is ook altijd leuk.  
 
Het lijkt ons heel leuk om een modderkeuken te hebben op het kleine plein. Is er iemand die dit voor 
ons zou willen maken? De peuters kunnen hier dan ook lekker mee spelen.  
 
We hebben de afgelopen periode veel ouderhulp gekregen, met klusjes en ondersteuning voor van 
alles, daar zijn we heel blij mee, bedankt ouders van de Toverhoed.  
 
Een fijn en zonnig weekend allemaal,  
Iris, Hester, Mariska en stagiaire Noah  
 
   
 

Groep 5 op donderdagmiddag 
 
Vandaag is er flink gelezen, sommige genomineerde boeken worden al door een 
2e of 3e kind gelezen, wat fijn! Vandaag zijn we op zoek gegaan naar 
“zinderende zinnen”. Wat is nou een hele mooie zin? Of een grappige of een 
spannende….. Deze zinnen zijn opgeschreven en worden opgehangen. In de 
kringen heeft iedereen zijn of haar zin voorgelezen, we hebben elkaar hier weer 
mooi mee kunnen inspireren voor een volgend leesboek.  
Ook heeft iedereen de tijd gekregen om typetuin te kunnen oefenen. 
De middag hebben we buiten afgesloten met “10 tellen in de rimboe!”.  
 
Fijn weekend! 
Laura    
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Wolkenwoud 
 
Deze week hebben we weer gesproken over duurzaamheid.  
Vorige week lag de nadruk op ons drinkwater, deze week is er gesproken over 
‘papier’. Hoe wordt papier gemaakt? Kan papier ook gerecycled worden? Hoeveel 
papier haal je uit 1 boom?  
 
Spelling:  
We hebben nogmaals geoefend met woorden die eindigen op een -d. Maak van 
een woord meervoud dan hoor je of je de t of de d moet schrijven aan het eind van 
een woord.  
paard-paarden, verkeersbord-verkeersborden, maandblad- maanden/bladen. 
groep 3 heeft geoefend met woorden die een f/v hebben of een s/z.  

 
Rekenen:  
Met de hele groep hebben we geoefend met plattegronden en gebouwen bekijken vanuit verschillende gezichtspunten. Ook is 
de bloktoets deze week aan bod gekomen.   
 
Gym:  
Er is aan een trapeze gezwaaid, acrobatiek gedaan en jagerbal gespeeld. De gymles zijn we gestart met ‘het wortelspel’, 
uitgelegd door Jurre en Tim.  
Denken jullie aan de fietslijst? Tot de volgende vakantie zoeken we nog voor 2 donderdagen iemand die mee kan fietsen naar 
de gymzaal.  
 
Nieuwsbegrip:  
We hebben onduidelijkheden uit de tekst opgehelderd. Dit hebben we gedaan door een stukje terug en verder te lezen. Ook 
hebben we moeilijke woorden eens goed bekeken en kwamen we tot de ontdekking dat we vaak al een stukje van het woord 
kennen. De tekst ging over: 100 jaar luchtvaart in Nederland.  
 
Agenda: 
Maandag 25 maart: start open week, viering team 9.00 uur 
Dinsdag 26 maart; Informatie avond open week 
Maandag 1 april: Inschrijflijsten voor de rapportfoliogesprekken hangen bij het kopieerapparaat  
Vrijdag 5 april: uitgave rapportfolio 
Donderdag 18 april t/m zondag 5 mei: vakantie 
Maandag 6 mei: weer naar school. Laura werkt voor Rowena 
 
Fijn weekend! 
Rowena & Laura 
 
 
 

Sterrenhemel 
 
We begonnen dinsdag weer samen in de stamgroep en het bleek dat Ragnhild ziek was 
geworden. Super fijn dat Fenja kon komen. Er is volop gewerkt aan de rekentaken, er is 
door veel kinderen een doosje gevouwen. 
 
In de KIVA kring is er gesproken over het niet buitensluiten van kinderen. Samen spelen 
en werken is zoveel plezieriger. 
 
Voor Sam en Milou is een prachtig boekje gemaakt.  
 
Vrijdag maakten alle kinderen deel 1 van de rekentoets van Rekenrijk, blok 9 is nu klaar 
en afgerond. Maandag komt het tweede deel van de toets aan de beurt. 
 

Groep 5: er is geoefend met het verschil te zien tussen de omtrek en het oppervlak van een stuk land. Ook ontdekten de 
kinderen dat twee weilanden wel dezelfde omtrek kunnen hebben, de oppervlakte verschillend kunnen zijn. Ook kwamen 
de tafels  (in sommen als 210 : 7) voorbij. Blijven jullie helpen de tafels te oefenen? 
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Groep 4: zij werkten aan het rekenen langs de getallenlijn met sommen als 45-28. Ook oefenen zij zeer geregeld de 
tafels, jullie hulp is een extra steuntje in de rug. 
 
Groep 3: voor de 3e jaars is het enorm belangrijk dat er elke dag gelezen wordt, al is het maar 10 minuten. De dagelijkse 
herhaling maakt dat de kinderen trainen in het steeds vlotter leren lezen. Helpen jullie mee? Hoe leuk is het samen te 
lezen. 
 
In de gymzaal was het super spannend om vanaf de kast aan de rekstok te zwaaien en zo over een gespannen koord op 
de dikke mat te belanden. Sommige kinderen is het gelukt en andere kinderen mogen het over een aantal weken nog 
eens proberen.  

 
 
 
 

 
 

 
Met nieuwsbegrip ging het erom om moeilijke woorden te begrijpen door goed in de tekst te lezen en te kijken naar de 
plaatjes. Het onderwerp betrof 100 jaar luchtvaart in Nederland. 
 
Volgende week is het open week en het weekthema zal zijn: verkeer. We starten met een weekopening door het team 
op maandagmorgen 9.00 u. 
 
Vrijdag zal Janny de viering grotendeels invullen. 
 
Maandag 1 april a.s. zullen de gesprekslijsten bij de kopieermachine hangen, om te worden ingevuld. 
 
De kinderen en wij werken in de rapportfolio’s. Omdat die van de 3e jaars nogal fors in omvang werden, immers het deel 
van de kleuterperiode zat er ook nog in, hebben we besloten dat deel eruit te halen. Het is in een mapje vrijdag mee naar 
huis gegeven. 
 
We wensen Ragnhild van harte beterschap en voor iedereen een mooi weekend gewenst. 
Helma en Ragnhild 
 
 
 

De Boomhut 
 
Agenda 
Maandag 25 maart: Start open week. 09.00 uur openingsviering door het team 
Vrijdag 29 maart :  Afscheidsviering van Janny 
Vrijdag 5 april :  Rapportfolio mee  
Donderdag 18 april : Start meivakantie 
 
Nova is 25 maart jarig en vrijdag vierden wij alvast haar feestje! Alvast gefeliciteerd 
lieve Nova.  
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Spelling 
Een aantal kinderen hebben deze week geoefend met verschillende categorieën van spelling. We hebben de 
Klinkerdief (bomen), dubbelzetter (bommen) en verandering van klank bij s/z (roos-rozen) en f/v (vaas-vazen) 
herhaald. Het is belangrijk om de woorden in klankgroepen te verdelen, want dan kun je het goed horen. 
Een aantal andere kinderen kreeg instructie op woorden met begin v/f of begin s/z. Hier zit geen regel aan 
verbonden, het is een weetwoord. Door veel te lezen en te oefenen, zullen kinderen weten met welke letter je het 
woord schrijft.  
 
Kringen 
Afgelopen periode hebben de kinderen uit groep 5 en 4 hun boekenkring gegeven. Kinderen bereiden dit thuis voor en oefenen 
het stuk wat ze graag willen voorlezen. De boekenkring is o.a. bedoeld als leesmotivatie. Kinderen proberen elkaar te motiveren 
om het boek te lezen. Groep 3 mag thuis oefenen met een boekje en voorlezen in de kring.  
 
Omdat de boekenkringen zijn geweest zijn nu de observatiekringen aan de beurt. Het is de bedoeling dat je iets onbekends 
mee neemt naar school. De groep stelt allereerst nieuwsgierige vragen om erachter te komen wat het is. Het ligt op tafel met 
een doek erover of in een tas. De volgende ronde is voelen en uiteindelijk wordt het voorwerp zichtbaar. De vragen mogen 
alleen met ja of nee worden beantwoord. De lijst met wie wanneer aan de beurt is, hangt op het prikbord! 
 
Eén keer in de twee weken hebben we een Engelse kring. In de middenbouw oefenen we met spreekvaardigheid, jezelf 
verstaanbaar kunnen maken en je veilig en vrij voelen Engels te spreken. We oefenden en herhaalden in een klein toneelstukje 
om onszelf voor te stellen en iets over jezelf te vertellen als je bijvoorbeeld op vakantie bent. Wie ben je, hoe oud ben je, waar 
woon je, wat is je lievelingskleur. Daarna leerden de kinderen de dagen van de week en een nieuw Engels verjaardagslied. 
 
Project 
We hebben het met elkaar gehad over papier. Hoe wordt papier gemaakt? Dat is een heel proces! Daarna spraken we over 
papierverspilling. Hoe kunnen we zuinig om gaan met papier? Kinderen kregen weer 2 minuten de tijd om met elkaar te 
overleggen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook op onze school verspillen we veel papier. We namen een kijkje bij de printer......We hebben de middag verder gebruikt om 
van oud papier nieuwe dingen te maken.  
 
Keuzewerk 
We hebben weer ouders nodig! Willen jullie iets leuks komen doen met de kinderen? Het kan van alles zijn. Natuur, Engels, 
sport en spel, creatief, koken...... 
 
Kiva 
Komende week gaan we starten met het complimentenhartje. Iedere ochtend heeft iemand het hartje in zijn of haar la. Dat 
betekent dat je deze dag complimenten mag gaan uitdelen! Maar, de rest van de groep doet het ook. Kunnen we aan het eind 
van de dag raden wie het complimentenhartje had? We bespreken dan kort welke complimenten zijn gegeven, hoe het voelt om 
complimenten te krijgen en te geven....etc. 
 
Rapportfolio 
Afgelopen maandag zijn wij al druk geweest met het schrijven van de persoonsbeelden van de kinderen. Afgelopen periode 
hebben alle kinderen werk verzameld waarop ze trots zijn. Gedurende deze weken heb ik ‘trots op gesprekken’ met kinderen. 
Ze leren dan kritisch te kijken naar hun eigen werk en een keuze te maken in wat ze graag in hun map willen stoppen. 
Daarnaast geven de kinderen aan wat ze nog graag willen leren. Wie en wat heb je daar dan voor nodig? 
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Meivakantie 
Kinderen zijn vrij vanaf 18 april t/m 5 mei. 
 
Fijn weekend allemaal en tot maandag!  
Groetjes van Lisa 
 

 
Poema’s, Bee Happy en Coolstars 
 
Agenda                                        
Maandag 25 mrt           Neem een foto van een verkeersbord in Epe mee (mag op je eigen telefoon of uitgeprint) 
Dinsdag 26 mrt             Groep 8: Jullie nieuwe mapje van groep 8 ondersteuning. 
Woensdag 27 mrt         Groep 7/8 ontl. Oef. 9 en ww-spelling blz 12. groep 8 ook blz. 26 
Vrijdag 29 mrt               Nicolet gaat met verlof!  
Studiedag                     18 april 
Goede vrijdag               19 april 
Meivakantie                  22 april (= 2e paasdag) t/m 5 mei  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Project: 
We zijn gestart met het project verkeer. We hopen dat de kinderen van groep 7 en 8 hun verkeersdiploma halen. Omdat 
wij 4 april al naar Het Loo gaan, hebben wij 5 April het theoretische examen en als de kinderen dit halen, dan mogen ze 
op 8 april aan het praktijkexamen deelnemen.  
 
VVN wil dat er van iedere school één ouder op de route aanwezig is. Wie zou deze taak op zich willen nemen? 
 
Zijn er nog ouders die het leuk vinden om met een klein groepje de praktijkroute voor het verkeersexamen te fietsen? 
Zodat deze alvast geoefend kan worden? De dag en tijd is in overleg mogelijk. Dan horen wij dit graag! 
 
Ook hebben alle kinderen de route mee naar huis gekregen, zodat de route ook vanuit thuis gefietst kan worden! 
 
Schoolvoetbal 2019:  
Hieronder nogmaals de data voor het schoolvoetbal. We zijn nu alleen nog op zoek naar begeleiders voor de jongens 
groep 5 en 6 én de meiden groep 5 en 6! 
 

Jongens groep 7 en 8       (plus enkele meiden) 3 april bij v.v. Oene 
Meiden groep 7 en 8 10 april bij v.v. Emst 
Jongens groep 5 en 6 17 april bij KCVO 
Meiden groep 5 en 6 24 april EZC`84     (in de vakantie!) 
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Bezoek aan de tuinen van Paleis Het Loo 
We hebben al van enkele ouders gehoord dat ze graag mee gaan naar Het Loo. 
Wel zijn we nog lang niet compleet. Graag horen wij wie er van jullie nog meer mee 
wil rijden en begeleiden op onderstaande dag: 
 
4 april 10:00u tot 11:30u (groep 6/7). Vertrek 9.30 uur 
4 april 13:00u tot 14:30u (groep 8). Vertrek 12.30 uur 
 
Rekenrijk: 
Deze week heeft groep 6 weer geoefend met het lenen bij de buren. Wanneer zij 
een minsom uitrekenen, dan kan dat kolomsgewijs of cijferend. Wanneer de 
kinderen kiezen voor cijferen, dan moet er wel eens geleend worden bij de buren.  
We koppelen de som altijd aan geld, hieronder zien jullie een voorbeeld van hoe wij 
dat doen in de groep: 
 
Bij de som 8013 – 58 zetten we de getallen goed onder elkaar. We beginnen bij de éénheden en halen deze van elkaar 

af. 3 – 8 kan niet, want dan kom je er 5 tekort! We lenen dus een briefje van 10 van de buren en ruilen deze om voor 
losse euro`s.  

Wanneer er bij de buren een 0 staat, moeten we lenen van een groepje. 0 briefjes van 10 kunnen niet afgebroken 
worden, maar 8 briefjes van 100 euro is hetzelfde als 10 briefjes van 80 euro! Dus we lenen van de 80! Nu hebben we 
nog 79 briefjes van 10 en hebben we geen 3 losse euro`s meer, maar 13 losse euro`s. Zo kunnen we 13-8 uitrekenen. 

Daarna rekenen we 90-50 uit en als laatste 700 – niks!    

 
Groep 8 
Het was weer een leerzame ochtend, met betrokken leerlingen. Zijn we trots op! De breuken, procenten en 
kommagetallen worden steeds duidelijker.  
Vandaag hebben we aandacht besteed aan het afbreken van woorden als je op een andere zin verder gaat. Ondanks 
dat er tegenwoordig veel gebruik wordt gemaakt van computers etc. is dit belangrijk om te weten: niet ieder 
computerprogramma breekt op de juiste manier af!     
 
Vriendelijke groetjes; Paula, Nicolet, Elly en Peggy 

 
 
   
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
 


