
 

 

 

 

Unitjournaal  

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

Belangrijke data  
 3-12: Sinterklaas (12 uur 

vrij) 

 23-12: Kerstlunch  
 24-12: Vrij  de 

kerstvakantie begint en duurt 
tot en met 9 januari 2022 

 10-1: Weer naar school 
 
 

Wist je dat……   
.. de groepen 8 gestart zijn met de 
mediatorentraining? 

.. de kinderen in groepen 6, 7 en 8 in de 
gangen een mondkapje mogen dragen?  

.. juf Melissa binnenkort op ‘wereldreis’ 
gaat? Ze begint in Midden-Amerika, dus 
we zullen haar helaas een poos moeten 

missen op school. Veel plezier! 

Uit groep 6a 
In groep 6a hebben we de 

afgelopen weken gewerkt over de 
gezellige tradities die we kennen in 

Nederland. We hebben geleerd over 
Sint Maarten, over hoe het feest is 
ontstaan en waarom we met onze 

lampion langs de deuren gaan. We 
hebben geleerd over oud en nieuw 

en dat sommige mensen op 1 
januari het ijskoude zeewater 
inspringen voor de Nieuwjaarsduik. 

We hebben geleerd over de 
Elfstedentocht… die helaas al heel 

veel jaar niet meer door kan gaan, 
omdat er niet zo’n dikke laag ijs 
meer ligt. We hebben geleerd over 

Sinterklaas. We weten dat hij een 
heilige was en Sint Nicolaas heette. 

En dat hij oorspronkelijk uit Turkije 
komt. Het verhaal van Sinterklaas 
zoals we dat nu kennen komt uit 

een prentenboek. De komende 
weken gaan we nog leren over de 

tradities die bij de kerst horen en 
kunnen we er hopelijk nog een 
feestelijke tijd van maken in de 

klas. 
Voor rekenen hebben we geoefend 

met onder elkaar optellen en 
aftrekken. En we hebben ook 
geleerd hoe we keersommen onder 

elkaar kunnen uitrekenen. Bij 
spelling leren we dit blok de nieuwe 

regel auto’s, waarbij woorden in het 
meervoud een ’s krijgen.  

Uit groep 6b 
In groep 6b zijn we druk begonnen met 

het thema Sinterklaas! We hebben 
lootjes getrokken en het is de bedoeling 

dat we voor elkaar een leuke surprise en 
een gedicht gaan maken. Een aantal 
kinderen zijn al druk bezig geweest na 

schooltijd zelfs. Top!   
   

Ook komen de spreekbeurten eraan. De 
eerste spreekbeurt is op 6 december en 

we zullen er twee per dag doen. We 
hebben al veel leuke onderwerpen 
voorbij zien komen!   

   
Met taal en spelling zijn we net 

begonnen met nieuwe thema’s. Het 
thema van taal is ‘geld’ en tijdens dit 
thema gaan we onder andere het 

voltooid deelwoord leren! Met spelling 
gaan we dit thema oefenen met woorden 

waar een ’s in voorkomt, zoals 
bijvoorbeeld auto’s.   
 

   

 
 
 
 

 
Een leuke maand dus om naar uit te 
kijken!  
 



 

 

Uit groep 7a 
Het is alweer december, dus de 

laatste, vaak gezellige maand, van 
het jaar is weer aangebroken. We 
hebben een heel gezellig 

sinterklaasfeest gehad met een leuk 
spel en mooie surprises. Op 23 

december gaan we met elkaar 
‘kerstlunchen’ als afsluiting van 
2021.  

 
In de klas zijn we bij taal hard bezig 

met het ontleden van zinnen. We 
konden de persoonsvorm, het 

onderwerp en het gezegde al 
vinden en nu weten we ook wat het 
lijdend voorwerp is.  

Meester Wim koopt een boek  wat 
koopt meester Wim?  lijdend 

voorwerp is ‘een boek’.  
 

Bij spelling oefenen we verder met 
de werkwoorden in de 
tegenwoordige en verleden tijd en 

komen de Franse leenwoorden aan 
bod: bureau en route woorden 

noemen we die.  
 
Tijdens de rekenlessen wordt er 

hard geoefend met maten 
omrekenen (bijv 1 km = 1000m) bij 

juf Miranda en met het berekenen 
van de oppervlakte bij juf Geanique 
en juf Manon.  

 
 

 
 
 

 
 

 

Uit groep 7b 
De gezelligste tijd van het jaar komt er 

weer aan! Zo zijn de kinderen al druk 
bezig geweest 
met surprises en gedichten 

schrijven voor 3 december. Is de klas 
versiert met eigen gemaakte 3D 

Sinterklaas/Pieten knutsel en hebben wij 
een escape room Sinterklaas spel 
gespeeld.   

Deze week starten wij met de 
spreekbeurten! Elke dag geeft één 

iemand uit de klas een spreekbeurt met 
een eigen gekozen onderwerp.   

Voor IMC Basis zijn wij begonnen met 
het thema Zorg & Welzijn. Wij hebben 
twee gastdocenten mogen ontvangen 

vanuit de kraamzorg en 
fysiotherapie. Leuk om te weten; we 

hebben vanuit deze lessen zelf een 
woordenschat muur gemaakt! De 
kinderen hebben daarbij nagedacht 

welke woorden ze zelf wilden leren en 
nog onthouden hadden, daarna hebben 

wij dit in de klas besproken welke 
woorden we nog niet kenden en deze in 
kleine groepjes uitgewerkt! Wat is de 

taal muur leuk geworden!   
 

 
 
 

 
 

  
 
 

 
 

 Voor spelling beginnen wij met een 
nieuw blok, we blijven oefenen om de 
persoonsvorm in de verleden tijd en 

tegenwoordige tijd te zetten en beginnen 
wij met het leren van sterke 

werkwoorden. Daarnaast leren 
wij nieuwe regels zoals, bureau en 
route.   
  
 

 



 

 

Uit groep 8a 
Wat een ‘spannende' tijd is het 

weer. Gelukkig kunnen we nog wel 
gewoon naar school. Vorige week 
maandag hebben we echt een hele 

leuke dag gehad met elkaar. We 
zijn naar het Werkman geweest en 

hebben al twee lessen op het 
voortgezet onderwijs gevolgd! Ook 
kregen we een rondleiding door de 

school.  

 
Daarna gingen we met elkaar 
schaatsen bij Kardinghe. Mooi om 
te zien hoe goed dit ging! 
 

Nu is het alweer december en gaan 
we op naar de kerstvakantie. Maar 

voor het zover is, werken we nog 
hard door. Met spelling sluiten we 
deze week blok 3 af en beginnen 

we met blok 4. Daarin herhalen we 
alle vormen van het werkwoord. 

Van pv tot en met het voltooid 
deelwoord. We leren ook woorden 
schrijven die eindigen op – iaal 

(sociaal), -ieel (officieel) of –ueel 
(actueel). Met taal hebben we de 

gebiedende wijs gehad (Pak je tas 
of Wees stil.) en herhalen we het 
gebruik van leestekens. 

Bij topografie zijn we bezig met 
Noord- en Midden- Amerika. IMC 

Basis verloopt door de maatregelen 
helaas wat anders momenteel. 
Tot slot zijn we begonnen met de 

spreekbeurten. Altijd spannend 
maar vooral ook heel leuk! Alle 

spreekbeurten zijn voor de 
kerstvakantie gepland. 
 

 
 

 

Uit groep 8b  
De kinderen in groep 8b hebben het de 

afgelopen periode hartstikke druk gehad. 
De spreekbeurten zijn begonnen, 
schaatsen in Kardinge, met elkaar kijken 

en proeflessen krijgen op een 
middelbare school…   

  
En nu de open dagen zijn begonnen 
wordt het voortgezet onderwijs wel écht! 

Een aantal ouders is al op een school 
geweest om sfeer te proeven.   

  
IMC basis gaat dit blok over Zorg & 

Welzijn. We hebben een 
kraamverzorgster in de klas gehad en 
een fysiotherapeut. Als we nu in de klas 

op onze stoel gaan zitten, moeten we 
gaan zitten op 

onze gluteus maximus!    
  
Deze week vieren we met elkaar 

Sinterklaas. Veel kinderen zijn na 
schooltijd gebleven om de mooiste 

surprises te maken en gedichten te 
schrijven. Het wordt vast een leuk 
Sinterklaasfeest. Uit de beide groepen 8 

gaan ook leerlingen helpen om 
Sinterklaas zelf te ondersteunen bij het 

brengen van de pakketjes in de midden 
en onderbouw. Een belangrijke taak!   
  

Nog 4 weken met elkaar naar school en 
dan is het lekker kerstvakantie. Hopelijk 

blijft iedereen fit en gezond.   
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

Huiswerk  
 
Elke maandag krijgen de kinderen 
huiswerk om te maken mee naar 

huis. Dit moet uiterlijk vrijdag weer 
op school ingeleverd worden. Ook 

gaat er soms leerwerk mee om te 
oefenen voor een toets van 
bijvoorbeeld taal of topografie. 

 

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

www.spellingoefenen.nl 
www.leestrainer.nl 

www.leukleren.squla.nl 

 

Groetjes,  

Juf Jorine (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/

