
Themabrief groep 6:  

herfst – kerst  

 

Rekenen  Taal 
 

Overig 

1. Klokkijken: 
- Schatten hoe lang iets duurt 
- Uitrekenen: de trein komt over 13 min. 

 

2. Schattend rekenen: 
3494 + 1312 ≈ 4800 
61 x 298 ≈ 18000 
3572 : 6 ≈ 600 

 

3. Gewicht: 
- milligram-gram-kilogram 

 

4. Plattegrond met schaal: 
- Echte lengte berekenen met schaal 1:50 
- Zelf een plattegrond op schaal tekenen 

 

5. Tabellen 
- Tabel aflezen en zelf invullen 

 

6. Rekenen met rekenmachine: 
- Hoe en wanneer gebruik ik een 

rekenmachine: 2x2 =    345x2378= 
 

7. Verhoudingsproblemen: 
- Verhoudingstabel maken: 

 
8. Herhalen: 

- Herhalen bovenstaande leerstof 

 
 

1. Taalverzorging: 
- Zinsdelen benoemen (gezegde, lijdend voorwerp, 

bepaling van tijd en plaats.) 

- Woordbetekenis ( directe/indirecte rede,  

spreekwoorden, leenwoorden, beeldspraak, 

signaalwoorden, gezegden, formeel/informeel 

taalgebruik.) 

- Leestekens (apostrof) 

 

2. Schrijven, spreken en luisteren: 
- een persoonlijke brief schrijven 
- een nieuwsbericht schrijven 
- een debat houden 
- een advertentie schrijven 
- gedicht schrijven 
- een fantasie verhaal schrijven 
- een recensie schrijven 

 
3. Woordenschat: 

- Wereld kwesties 
- Menselijk lichaam 
- Feest en vermaak 
- Eten en drinken 

 
4. Spelling 

De volgende onderdelen worden aangeboden; 
- Taxiwoord, chefwoord  
- Een keer per week het dictee schrijven zonder 

categorieënkaart.  
- Werkwoordspelling persoonsvorm in de 

tegenwoordige tijd stam + t   

 
Engelse week 
Na de herfstvakantie beginnen we met de jaarlijkse 
Engelse week. Deze week staat in het teken van 
‘games’. We besteden extra aandacht aan Engels en 
openen en sluiten de week op een bijzondere 
manier. 
 
Talentenmiddag 
Op 11, 18 november en 2 december staan de 
talentenmiddagen op het programma. De kinderen 
kunnen kiezen uit verschillende onderdelen waar zij 
in geïnteresseerd zijn. Op 2 december bent u 
natuurlijk van harte welkom om te kijken wat uw 
kind gedaan heeft. 
 
Agendapunten: 
13 nov studiedag: leerlingen vrij 
5 dec Sinterklaasfeest 
19 dec Kerstviering 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



    
 

Wereldoriëntatie: bijzondere bewoners  

In dit thema Bijzondere bewoners kijken de kinderen naar hoe planten, dieren en dieren en mensen zijn veranderd of aangepast aan hun omgeving. Als eindproduct maken 

de kinderen met de klas een weetjesmuur. Ieder kind maakt een onderdeel voor deze weetjesmuur. Dit onderdeel moet aan een aantal eisen voldoen en zal aan het einde 

van het thema gepresenteerd worden. Door de combinatie van de vier onderzoekslessen en het eigen onderzoek vormen de kinderen zich een breed beeld van bijzondere 

planten, dieren en mensen en hoe deze zijn veranderd of aangepast aan hun omgeving of door de tijd heen. In dit thema komen de volgende kerndoelen aan bod: Kerndoel 

40: De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving. 

Kerndoel 47: De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de 

perspectieven landschap, verkeer en recreatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


