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DE GROTE REKENDAG 2019
Op woensdag 3 april j.l. deden we mee aan de nationale Grote
Rekendag met als thema “Uit Verhouding”. We starten buiten
met de hele school. De groepen 7 en 8 vormden een haag,
waartussen alle overige leerlingen liepen met kleding en
voorwerpen die ‘uit verhouding’ zijn, zoals een overhemd van
papa of een tasje van een pop. Daarna ging elke groep aan de
slag met activiteiten:
Groep 1/2 verkende het verschijnsel ‘verhoudingen’ met
behulp van dieren en knuffels. Ze hebben ontdekt dat iemands
lengte- en breedtematen gevolgen hebben voor voorwerpen
die diegene kan gebruiken. De voeten van de juf passen niet
in de schoenen van de kinderen.
De groepen 3 en 4 zijn aan de slag gegaan met het verhaal
van M., een leeftijdsgenoot die veel kleiner is dan zijzelf. Ze
hebben geleerd om voorwerpen te vergroten of te verkleinen
op een passende schaal, door zichzelf als maat te gebruiken.
De groepen 5 en 6 hebben gewerkt met de Grote RekenReus
en hebben geleerd dat een vergrotingsfactor werkt op lengte,
oppervlakte én inhoud.
Groep 7 en 8 heeft ontdekt dat de lineaire verhouding niet 1
staat tot 2 is en hebben de verhouding tussen de afstand tot
een lichtbron en de grootte van de schaduw ervaren. Rekenen is leuk!

THEORETISCH VERKEERSEXAMEN
Afgelopen donderdag hebben alle leerlingen uit groep 7 het
theoretisch digitaal verkeersexamen van VVN gemaakt.
En ze zijn allemaal geslaagd. Van harte gefeliciteerd, kanjers!!!
De kinderen hebben zich niet van de wijs laten brengen door de
inlogproblemen, die niet aan onze chromebooks lagen. Landelijk
bleek de site van VVN niet bestand tegen een zo massale
deelname van scholen aan het digitale theoretisch verkeersexamen.
VVN heeft zijn verontschuldigingen aangeboden via landelijke
media.
We zijn in ieder geval super trots op het resultaat van onze
leerlingen. Nu het praktijkexamen nog, maar ook dat komt goed.

