
 

 

 

 

Unitjournaal  

Maand: september 2021  Unit bovenbouw: groepen 6, 7 en 8 

Belangrijke data  
 13-9: margedag ( vrij) 

 17-9: survival 
 29-9: start 

kinderboekenweek 

 
 Op maandag en vrijdag 

hebben de kinderen gym. Ze 
hebben hiervoor gymkleding 
en gymschoenen voor binnen 

nodig. 

Wist je dat……   
.. we op school per leerling twee keer 
per week een stuk fruit hebben? Ook zijn 

er broodjes voor als iemand een keer 
zijn brood is vergeten of niet heeft 

kunnen ontbijten. Het is de bedoeling 
dat iedereen ook zelf fruit, brood en 
drinken meeneemt. 

.. de groepen 7 elke woensdag bij de 
schooltuinen hun eigen groente gaan 

oogsten? 
.. we graag na elke vakantie de kinderen 
willen controleren op luizen. Welke vader 

of moeder wil ons daarbij helpen? Graag 
opgeven bij de juf van de groep.  

Uit groep 6a 
In groep 6a zijn wij vorige week 

gezellig met elkaar gestart. Op 
maandag tot en met woensdag is 

juf Melissa aan het lesgeven en op 
donderdag en vrijdag is juf Eline er.  
Deze twee weken zijn de gouden 

weken en tijdens de lessen van 
Vreedzame School besteden wij 

veel aandacht aan de 
groepsvorming. Zo hebben wij 
samen afspraken gemaakt voor in 

de klas en hebben wij een 
complimentenmuur gemaakt. De 

kinderen geven een compliment 
aan iemand door een briefje in het 
zakje van diegene te stoppen. 
Wij zijn vorige week begonnen met 
de provincie Overijssel bij 

topografie. Deze week gaan wij 
starten met Engels. De kinderen 
gaan simpele woordjes en zinnen 

leren waardoor zij de lessen die de 
juf in het Engels geeft gaan 

begrijpen. Daarnaast leren zij ook 
tellen tot 40.  
 

Hieronder zie je een foto van onze 
deur en onze complimentenmuur.  
 

 

Uit groep 6b 
In groep 6b zijn we goed met elkaar 

gestart in de eerste week. Meester Niels 

staat vijf dagen in de week voor de 

groep en heeft er erg veel zin in. 

Afgelopen vrijdag zijn we begonnen met 

topografie en hebben we geoefend met 

de provincie Overijssel. Dit vonden de 

kinderen heel erg leuk! Met taal zijn we 

bezig met de persoonsvorm, het 

onderwerp en het gezegde. En zo 

oefenen we met spelling de woorden die 

eindigen op –lijk of –ig. Met rekenen zijn 

we druk bezig met het oefenen van de 

tafels en de deelsommen. Ook zijn we 

druk bezig geweest om goed met elkaar 

samen te werken. Hieronder een foto 

van een dierentuin die de kinderen in 

overleg samen aan het tekenen zijn! 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Uit groep 7a 
We zijn weer goed met elkaar 

gestart in groep 7a. Op maandag 
en dinsdag werken we hard met juf 
Geanique en op woensdag tot en 

met vrijdag met juf Manon. Nieuw 
dit jaar is IMC Basis. Op dinsdag 7 

september starten we ’s middags 
met de eerste les over het thema 
‘film’.  

Tijdens de rekenlessen gebruiken 
we dit jaar de boeken van 

Getal&Ruimte. In dit boek werken 
we elke week aan één thema en 

krijgen we op vrijdag een toets over 
wat we die week geleerd hebben. 
Zo kunnen we goed zien wat al lukt 

en wat nog lastig is. Bij taal 
oefenen we met het zoeken van het 

gezegde. Dit zijn alle werkwoorden 
in de zin. Ook hebben we al lekker 
geknutseld met elkaar. De 

verjaardagskalender is heel mooi 
geworden! Hieronder zie je een foto 

van een aantal eindresultaten. 
 
 

 

Uit groep 7b 
De eerste week zit er al weer op. We 

hebben een leuke eerste week gehad.  
Komende weken staat in het teken van 
elkaar leren kennen. We doen daarbij 

veel leuke spelletjes, maar hebben het 
ook over hoe we het willen in de klas. 

We werken ontzettend stil tijdens het 
werken en het samenwerken gaat ook al 
erg goed! 

Hieronder zie je één van de gemaakte 
werkjes. De kinderen moesten elkaar 

opzoeken en als ze een overeenkomst 
met elkaar hadden een lijn trekken. Zo 

zie je maar dat iedereen in de klas wel 
iets van een overeenkomst met elkaar 
heeft!  

 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Dit jaar werken wij tijdens het rekenen 
met Getal & Ruimte. 

De meeste kinderen zijn dit boek en de 
manier van werken al gewend van vorig 
schooljaar. Wij werken de hele week aan 

één thema, waarbij wij op vrijdag een 
afsluitende toets maken.  

 
Over twee week start IMC Basis; nu 
leren wat later is. De kinderen leren 

allemaal dingen over verschillende 
beroepen. Erg leuk! We starten met het 

thema ‘film’.  
 

In de klas zijn wij druk bezig met 
werkwoorden. Bij spelling leren wij de 
werkwoorden in verleden en 

tegenwoordige tijd te zetten en voor het 
vak taal leren wij het gezegde. Dit zijn 

alle werkwoorden in de zin. Soms nog 
best wel pittig!  

Uit groep 8a 
 
Het laatste jaar alweer op De 

Pendinghe en wat zijn we goed 
gestart in groep 8a! 

We zijn veel bezig met regels, 
samenwerken, en met spelletjes 
leren we zelfs in groep 8 nog 

nieuwe dingen over elkaar. Leuk 
hoe goed we ook door hebben dat 

we de oudsten van de school zijn en 
dat we het goede voorbeeld kunnen 
geven. Veel kinderen hebben al 

heel veel zin om straks mediatoren 
te zijn (Vreedzame school) 

 
Helemaal nieuw dit jaar is Blits. 
Hier leren we bijvoorbeeld wat het 

belangrijkste van een tekst is of op 
welke vraag je antwoord krijgt in 
een tekst. 
Heel fijn dat juf Melissa op 
donderdag en vrijdag extra helpt in 

groep 8 bij onder andere Blits en 
nieuwsbegrip, waardoor we in nog 
kleinere groepen kunnen werken. 

Uit groep 8b  
 
Groep 8b is los met het laatste jaar op 
de basisschool. Nu zijn we echt de 
‘oudste’ kinderen van de school.  

Alle dagen van de week staat juf Sanne 
voor de groep, een juf die sommige van 

de kinderen al kennen van een periode 
in groep 5. De groep is al direct 
uitgebreid, we hebben namelijk twee 

nieuwe leerlingen in de klas. Welkom 
Ayla en Nura! We zitten nu met zijn 

zestienen in groep 8b.  
In groep 8 krijg je een nieuw vak, 
namelijk Blits. Blits is een vak gericht op 

begrijpend lezen en studievaardigheden. 
Een handige voorbereiding voor de 

middelbare school. Na 1 les weten we al 
meer over het hoofdonderwerp, welke 
vragen je bij een tekst kunt stellen en 

hoe je kritisch naar een tekst moet 
kijken. De komende tijd gaan we ons 

richten op het gebruiken van 
verschillende soorten bronnen (handig 

voor ons werkstuk dit jaar!) en hoe je 
aan informatie kunt komen.  
De reguliere vakken zijn we gestart met 

een kleine opfrisweek van onderwerpen 
die in groep 7 zijn behandeld. We 

hebben gekeken naar de 
spellingscategorieën mollen en molen 
(lange en korte klank) en naar de 

verleden tijd van werkwoorden. Met taal 



 

 

Het eerste huiswerk is alweer mee 
naar huis. Elke week krijgen we 

werk mee wat we de volgende week 
weer inleveren. Zo wennen we 
alvast aan het plannen voor het 

voortgezet onderwijs. 
Maar eerst nog een jaar groep 8 

met nog veel leuke dingen om naar 
uit te kijken. We hebben er zin in! 
 

zijn we nu bezig met het ontleden van 
zinnen, waarvan het lijdend voorwerp en 

het meewerkend voorwerp wel de 
pittigste zijn.  
Tijdens de rekenlessen hebben we 

verscheidene onderwerpen behandeld, 
maar centraal staat op dit moment 

deelsommen (ook heel moeilijke 
deelsommen, zoals 4045:9). Samen 
kijken we naar verschillende manieren 

om deze op te lossen.  
Verder doen we elke dag een les van de 

Vreedzame School, om elkaar te leren 
kennen en ook na te denken over wie we 

zijn, wat we belangrijk vinden en hoe je 
kritisch kunt kijken naar gemaakte 
afspraken.  

Genoeg te doen dus in groep 8b!  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Huiswerk  
 
De kinderen kunnen via 
Nieuwsbegrip met hun eigen 

inlognaam zelf oefenen. Hiernaast 
staan andere websites waarop je 

handig extra kan oefenen. Voor 
toetsen (bijv. taal) krijgen de 
kinderen leerstof mee naar huis.  

 

Handige websites  
 
www.jmonline.nl 
www.nieuwsbegrip.nl 

www.spellingoefenen.nl 
www.leestrainer.nl 

www.leukleren.squla.nl 

 

Groetjes,  
Juf Melissa (6a), juf Eline (6a), meester Niels (6b), juf Geanique (7a), 

juf Manon (7a), juf Miranda (7b), juf Annet (8a) en juf Sanne (8b) 
 

  

http://www.jmonline.nl/
http://www.nieuwsbegrip.nl/
http://www.spellingoefenen.nl/
http://www.leestrainer.nl/
http://www.leukleren.squla.nl/

