
 
 
 
 
 

Unitjournaal   
Maand:  april                                      Unit: groepen 6, 7 en 8 
 

Belangrijke data 
  20 april: EINDCITO groep 8 

21 april: EINDCITO groep 8 
26 april t/m 7 mei: meivakantie 

 
 
 
 
 

Wist je dat…… 

*Alle kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 
zijn in dezelfde 1 april grap van de juffen 
getrapt. Iedereen heeft allemaal hele 
bijzondere opdrachten gemaakt voor de 
CITO gym. 
* Groep 8  de EINDCITO gaat maken eind 
april 
* Iedereen in groep 7 geslaagd is voor 

het theoretisch verkeersexamen!  

Uit groep 6a 
 

Taal  
Woordenschat 

 We leren woorden bij het thema 
film en theater 

 We leren woorden bij het thema 

boeken  
Schrijven 

 We leren onze mening geven in 
een tekst 

 We kunnen reageren op stellingen 

op een internetforum 
 

Kijk op taal  
 

 We leren over de directe rede  
 

Uitleg: Je gebruikt de directe rede als je 
letterlijk opschrijft wat iemand gezegd 

heeft. Je gebruikt hiervoor een dubbele 
punt (:) en aanhalingstekens (“). 
 

Voorbeeld: Ik vraag: “hoe duur is het  

Bioscoopkaartje” 
 

 
 
 
 
 
 
 

Uit groep 6a 
 

Spelling  
Categorie 28 

 We leren weetwoorden met de g 

die klinken als zj – etalage 
 

Categorie 8 
 We leren samengestelde woorden – 

stripboek  

 
Werkwoordspelling  

 We leren de persoonsvorm in de 
tegenwoordige tijd – 

hoor/hoort/horen 
 We leren de persoonsvorm in de 

verleden tijd – 

hoor/hoorde/hoorden 
 

 
 
 
   
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uit groep 6a 
 

Rekenen  

 We herhalen optellen en aftrekken 

aan de hand van een positieschema 

– DHTE 

 We herhalen cijferend optellen en 

aftrekken 

 We leren kolomsgewijs keersommen 

 We gaan verder oefenen met de 

breuken. Dit ging ik blok B1 al super 

goed!  

 

Engels  

 We starten met Unit 5, met als 

onderwerp ‘Body and Health”. We 

leren over ziek en gezond zijn. En 

we leren over lichaamsdelen.  

 

 

 

 

Leuke 

dingetjes 

Deze week was juf Manon samen met haar 

baby, Demi, even op bezoek bij ons in 

groep 6. Ze had beschuit met muisjes 

meegenomen. We hebben hier lekker van 

gesmuld!  

 

Uit groep 6b 

 
Aankomende periode zijn we iedere 
donderdagmiddag te vinden in de 

schooltuintjes (aan, je verzint het niet: de 
Coronastraat).  

We hebben al aardappelen, uien en bonen 
geplant. De komende weken zullen we ook 
spinazie, aardbeien en venkel gaan planten 

en  
we hopen al een flinke hoeveelheid voor de 

zomervakantie te kunnen oogsten (én 
eten).  
 

Voor spelling is de grote groep bezig met 
werkwoorden in de tegenwoordige tijd 

en de verleden tijd (denk aan 't ex-
kofschip). 
We leren dat je een -i- soms uitspreekt als -

ie-, zoals bij het woord dirigent. Ook leren 
de kinderen dat het laatste stukje van een 

woord dat klinkt  
als -tsie- geschreven wordt als -tie-, zoals 
bij het woord politie. De kleine groep van 

spelling is bezig met molen en mollen 
woorden (lange en korte klank).  

Ook is de kleine groep bezig met de 
spellingsregel 'grijze muizen'. Waarbij de 
verandering van meervoud naar enkelvoud 

er voor zorgt dat de z een s wordt en de  
v een f. Bijvoorbeeld: één brief, twee 

brieven.  
 
Bij taal zijn we erg druk bezig met de 

voltooide tijd (ge-, be- en ver- woorden) en 
Engelse leenwoorden. Ook kunnen we jullie 

alles vertellen over 'de kat uit de boom 
kijken' en  
'iemand de stuipen op het lijf jagen'. We 

zitten flink in de spreekwoorden en 
gezegdes. We hebben binnenkort de 

taaltoets, dus zijn hier flink voor aan het 
leren.  

 



Uit groep 6b 

 
Tijdens rekenen zijn we met erg veel 
verschillende onderwerpen bezig. 

Bouwwerken, oppervlakte berekenen, 
minsommen, plussommen, deelsommen, 
breuken, schatten op de getallenlijn, het 

gemiddelde berekenen en 
verhaaltjessommen oplossen. We werken 

in twee groepen met rekenen en dat is 
even wennen, maar het is leuk om te zien 
hoe de kinderen met elkaar kunnen 

samenwerken en hoe we van elkaar 
kunnen leren. 

 
Leuke feitjes uit groep 6b: we hebben 
geleerd dat er de afgelopen 100 jaar maar 

15x de Elfstedentocht is georganiseerd, we 
weten hoe je steden kunt opzoeken achter 

in de atlas en zo op de kaart snel de juiste 
plek kunt vinden in de tabel, we kunnen 
onze namen schrijven met het potlood in de 

mond (mooie 1 april grap), Zammi heeft de 
eiertikwedstrijd gewonnen, Gennaro is uit 

de rolstoel en loopt op krukken en we 
hebben nieuwe foto met de hele klas op het 
bord.  

 
 

 
 

Uit groep 7a 
 

Hoeraaaaa! We zijn allemaal geslaagd 

voor ons verkeersexamen! De laatste 

weken is er hard geoefend met borden, 

voorrang en andere verkeersregels. 

Super trots dat iedereen nu ook het 

verkeersdiploma heeft gehaald. Dat 

betekent dat we taart hebben gegeten 

met elkaar…. 

 

 
 
 
 

 
 

Ook trots was ik toen ik zag hoe goed 

iedereen bezig was met de CITO toets 

bewegingsonderwijs. Ja wel, een toets 

over gym waarbij je je naam moest 

schrijven met een potlood die je in je 

mond hield. Of waarbij je jezelf op moest 

drukken op je stoel. Iedereen deed heel 

goed zijn best, maar…..het was wel op 1 

april! Gelukkig kon iedereen lachen om 

de grap en werd er de rest van de dag 

geprobeerd om juf ‘terug te pakken’. 

Met spelling hebben we net de Franse 

leenwoorden gehad ( restaurant, 

premier) en nu gaan we verder met de 

Engelse leenwoorden (team, flat). Dit zijn 

allemaal weet woorden, dus goed 

oefenen. Met taal gaan we beginnen met 

blok 7 waarin we leren wat het 

meewerkend voorwerp is. Vaak kan ik de 

vraag stellen; Aan of voor wie +gezegde 

+ onderwerp + lijdend voorwerp? 

Rekenen doen we nu allemaal in onze 

eigen groep, dit betekent dat we in 

verschillende groepjes werken. Dat doen 

de kinderen heel goed. 

Voor topografie zijn we nu in (Zuid) Oost 

Europa. Woensdag 14 april hebben we 

weer een toets. 

 

  
 



 
 

Uit groep 7b 
 

In groep 7b is er de afgelopen periode 
weer hard gewerkt.  

 
De Cito's zijn afgerond en iedereen is 
geslaagd voor zijn of haar theorie 

verkeersexamen! Van harte! En bij feest 
hoort taart. De kinderen hebben het 

allemaal erg goed gedaan.  
De komende periode staat in het teken van 
architectuur ! Niet alleen bij de  

IMC basis lessen gaan wij het hebben over 
dit mooie beroep, maar ook bij taal gaat 

het onderwerp over architectuur.  

 

 
De kinderen zullen zich helemaal 

onderdompelen in het architectuur 'leven'.   

 

 

Voor het vak spelling, blijven wij bezig met 
werkwoordspelling en gaan wij nieuwe 
spellingregels leren: Engelse leenwoorden 

en spinnetje.  
 

 
   
 

Uit groep 8           

 
1 april, kikker in je bil! ‘Juf, je veter is 
los’. Stiekem de muis uit de computer 
halen, een plakbandje onder de kraan en 
ga zo maar door. Een dag als juf op 1 
april is altijd een focus dagje. Goed 
opletten of je niet in de maling wordt 
genomen, maar de beste 1 april grap 
heeft toch juf zelf uitgehaald : 

 

 
In de maand maart hadden de leerlingen 
CITO rekenen en spelling. En op 

donderdag 1 april hadden ze voor het 
eerst CITO gym. Vragen over spelregels 

van sporten en praktijk opdrachten. De 
praktijkopdrachten waren gericht op de 
motorische vaardigheden (lichamelijke 

bewegingen). Het praktijk onderdeel was 
voor mij het leukste om te zien. Met je 

potlood in je mond je naam schrijven op 
papier, zo lang mogelijk steunen met je 
handen op je stoel etc. De leerlingen 

trapte er volledig in. Bij de laatste 
opdracht kwam er te staan ‘1 april’. De 

grap van juf was geslaagd!!  
 

 

 



Uit groep 8 
 

De maand april is een spannende periode 
voor de leerlingen uit groep 8. Op dinsdag 

20 en woensdag 21 april  vindt de 
EINDCITO plaats. Daarom zijn wij op dit 
moment veel aan het herhalen voor de 

CITO. De kinderen hebben vorige week 
maandag een CITO dag ervaren. Van half 9 

tot half 1 hebben zij een EINDCITO van 
2019 gemaakt. Zo konden zij ervaren hoe 
zo’n dag eruit ziet en hoe je een 

antwoordformulier moet invullen. Zij 
hebben toen ook een folder meegekregen 

met informatie over de eindtoets. Als jullie 
vragen hebben over de eindcito dan hoor ik 
het graag! 

De leerlingen oefenen al veel op school, 
maar als er leerlingen thuis ook nog willen 

oefenen zijn hieronder een aantal goede 
websites: 
 
 

- https://www.kids4cito.nl/ 
-  
https://www.123test.nl/eindtoets-  
basisonderwijs-oefenen/ 
 
- https://cito-oefenen.nl/groep8/index.html 
 
- https://www.bureaubijles.nl/cito-toets-
oefenen/#Bestel_onze_Eindtoets_oefenboeken 

 
   
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Groetjes, juf Annet, juf Miranda, juf Sanne, juf Eline, 

                      Juf Melissa en meester Riemer 
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