
 

 

 

 

Unitjournaal  
 

 

 

Maand: januari-februari 2022     Unit middenbouw 

Belangrijke data  

 
Vr. 4 februari 2022: margedag 

 

Za. 19 t/m zo. 27 februari: 
voorjaarsvakantie 

 

Wist u dat……   
-uw kind voor de voorjaarsvakantie het 

eerste schoolrapport van dit schooljaar 
krijgt? 

-u in de komende weken een 
uitnodiging krijgt voor een 

rapportgesprek? 
-deze rapportgesprekken in week 7 (de 

week voor de voorjaarsvakantie) zullen 
worden ingepland? 
-de CITO toetsen weer worden 

afgenomen voor Rekenen, Spelling, 
Begrijpend lezen en Technisch lezen 

Uit groep 4 
Na een extra lange kerstvakantie 

mochten we gelukkig samen fysiek 
met het schooljaar starten. Groep 4 

heeft eerst flink stof herhaald van 
voor de vakantie, en nu zijn we zo 

klaar als mogelijk voor de Citotoets 
die in de volgende weken afgenomen 

gaat worden. 

 
Met rekenen hebben we na de tafels 

van 2, 5 en 10 nu ook de tafel van 3 
geoefend. Hij is iets lastiger dan de 

eerste drie, maar we doen goed ons 
best om hem uit ons hoofd te leren! 

 
Met spelling oefenen we 
samengestelde woorden (stripboek, 

stoelpoot, wasmiddel), woorden met 
een korte ei en woorden met –ooi, -

aai en –oei waar de i klinkt als j. 
 
Daarnaast zijn we vorige week naar 

de schooltuinen geweest, waar we 
geleerd hebben over dieren in de 

winter: welke dieren vertrekken naar 
het zuiden, welke dieren blijven hier 

en welke dieren houden een 
winterslaap. We hebben aansluitend 

Uit groep 4/5 
Na een langere kerstvakantie 

mochten we op maandag 10 januari 
gelukkig weer beginnen op school. 

De komende weken staan er veel cito 

toetsen op het programma. Daarnaast 

gaan de lessen natuurlijk ook  gewoon 

door. 

Met rekenen heeft groep 4 de tafel van 

3 geleerd. We kennen nu de tafel van 2, 

3, 5 en 10. Nu  moeten we zorgen dat 

we ze uit het hoofd leren. 

Met spelling oefenen we met ei-

woorden, aai-, ooi- en oei- woorden en 

samengestelde woorden zoals stripboek 

Met rekenen oefenen we in groep 5 

veel met plus en min tot 1000. De 

moeilijke sommen komen binnenkort 

aan bod. 195 + 158 en 443 – 185. Ook 

oefenen we het maken en aflezen van 

een grafiek en het rekenen met een 

kalender. 

Met spelling zijn we bezig met hand en 

krab woorden. Ook oefenen we veel 

met molen en mollen woorden. 



 

 

een boswandeling gemaakt om nog 

wat van deze dieren te bekijken. 
 
We hebben de week afgesloten met 

een heel mooi winterknutselwerkje 
die binnenkort op de gang te 

bewonderen is (hopelijk!). 
 
Deze week beginnen we met de 

Citotoetsen en binnenkort krijgt u 
het eerste rapport van uw kind met 

aansluitend een rapportgesprek! 

Een heleboel te oefenen voor de 

aankomende cito toetsen dus. 
 

Over een aantal weken kunt u het 

rapport van uw kind verwachten. 
 

Kortom, een spannende periode, zo na 

de kerstvakantie 

 

Uit groep 5 
Wat fijn dat we gewoon op school 
konden starten na de kerstvakantie. 

Zo hebben we ons goed voor kunnen 
bereiden op de CITO toetsen die 

eraan zitten te komen. Voor de 
kinderen een spannende en drukke 

tijd.  
Verder zijn we in de klas druk bezig 
met het bouwen van "de stad van de 

toekomst" als echte "stadsmakers”. 
Zo zijn er huizen gemaakt, maar 

moest er ook iets uit de 
middeleeuwen bij en kon een 

flitsende Mac Donald’s natuurlijk niet 

ontbreken. 😊  

We hebben geoefend met 
toneellezen! En ook met 

toneelspelen. De kinderen zijn druk 
bezig geweest met improviseren en 

moesten zich inleven in een rol. Dat 
is soms best nog wel spannend.  

Vanaf deze week gaan de kinderen 
leren hoe je een 

PowerPointpresentatie maakt op de 
computer. Meester Bart helpt ons 

hierbij. Uiteindelijk is het de 
bedoeling dat de kinderen een 

spreekbeurt geven met daarbij een 
zelfgemaakte  
PowerPointpresentatie.  

Kortom, we hebben het hartstikke 
gezellig en druk in groep 5. Het gaat 

allemaal zo snel. Maar meester Jan 
en ik zijn apentrots op de kinderen! 

Handige websites  
 

Citotrainer groep 4 
https://leestrainer.nl/toets4/index.htm 

 
Citotrainer groep 5 

https://leestrainer.nl/toets5/index.htm 
 

Woordtrainer 
https://www.neo4tx.nl/flits/ 

 
Spelling oefenen 
https://www.spellingoefenen.nl/ 

 
Tafels oefenen 
https://www.tafelsoefenen.nl/ 

 

 
Groeten van,  

 

meester Jesse, juf Miranda, meester Jan en juf Diana. 
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