
Themabrief groep 5:  

zxomer              herfst- kerst  

Rekenen  Taal 
 

Overig 

1. Getallen en relaties. 
- Ik kan getallen tot 1000 uitspreken en 

uitschrijven in letters. 
2. Optellen en aftrekken: 

- Ik kan rekenen met het DHTE schema  
- Ik kan eenvoudige kommagetallen 

optellen en aftrekken. 
3. Vermenigvuldigen en delen: 

- Ik ken de tafels van 1 t/m 12. 
- Ik kan vermenigvuldigingen omzetten in 

deelsommen. 
4. Lengte/omtrek/oppervlakte: 

- Ik kan de omtrek van iets uitrekenen. 
5. Meetkunde: 

- Ik weet wat symmetrisch en de spiegelas 
is.  

6. Inhoud:  
- Ik ken de maten milliliter, centiliter, 

deciliter en liter.  
7. Tijd en geld: 

- Ik kan gepast betalen met munten en 
biljetten en kan uitrekenen hoeveel 
iemand terugkrijgt.  

8. Tabellen en grafieken: 
- Ik kan een staafgrafiek en een 

beeldgrafiek aflezen.  

 
 
 

1. Taalverzorging: 
- Uitdrukkingen 
- Moedertaal, tweede taal, vreemde taal, 

standaard taal en dialect 
- Letterlijk en figuurlijk taalgebruik 
- Spreekwoorden en gezegdes. 

 
2. Schrijven, spreken en luisteren: 

- Ik kan een verhaal schrijven. 
- Ik kan een formulier invullen.  
- Ik kan aantekeningen maken. 
 

3. Woordenschat: 
- het menselijk lichaam 
- gedrag en gevoelens 
- eten en drinken 
- geld en winkelen 

 
4. Zinsbouw/zinsontleding:  

- Ik kan de persoonsvorm, het onderwerp en het 
gezegde uit een zin halen. 
 

5. Spelling 
- Ik ken het kilowoord (ik hoor de ie, maar schrijf 

de i). 

- Ik ken het ’s woord (’s morgens, ’s avonds) 

- Ik ken het verkleinwoord met –etje  

 
 
Engelse week: 
In de week van 26 oktober 
wordt de Engelse week 
gehouden. Dit jaar is het thema 
speaking English! 
 
 
19 november is het studiedag 
 
In de week van 16 november en 23 november zijn er 
oudergesprekken. 
 
 
Sinterklaas: 
De sinterklaasviering is dinsdag 1 december. Meer 
informatie volgt. 
 
Kerst: 
De kerstviering is vrijdag 18 december onder 
schooltijd. Meer informatie volgt. 
 
 
 
Tafels:  
Wilt u ook thuis met uw kind de tafels van 1 t/m 12 
oefenen. Het zou fijn zijn als alle kinderen de tafels 
kennen.  
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