Welkom in groep 5 en 6!
In dit informatieblaadje vindt u alle belangrijke informatie omtrent groep 5 en 6. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen?
Loop dan gerust even binnen. Of heeft u zin om een keer te komen kijken in de klas? Bij deze bent u van harte uitgenodigd!
Met welke leerkrachten heeft uw kind te maken?
Maandag, dinsdag en donderdag: juf Hanneke
Woensdag en vrijdag: juf Jacobien.
Donderdag: juf Jacobien voor extra ondersteuning.
Daarnaast is juf Danique, de onderwijsassistent, dagelijks aanwezig om in alle groepen extra ondersteuning te bieden.
Groep 5/6 bestaat dit schooljaar uit 25 leerlingen.
Schooltijden:
Elke schooldag gaat voor de bovenbouw de eerste bel om 8.25 uur. Kinderen gaan dan in een rij staan bij de deur. Hier worden ze
opgehaald en welkom geheten door de leerkracht. Om 8.30 uur gaat de tweede bel. Alle kinderen moeten dan binnen zijn, zodat de
leerkracht de dag kan openen.
Op woensdag duurt de dag tot 12.15 uur. De andere dagen tot 15.00 uur.
Afspraken rond de dagelijkse gang van zaken:
Met de fiets naar school:
De fietsers zetten de fietsen in het daarvoor bestemde fietsenstalling. Let op: Zowel voor kinderen als voor ouders geldt (voor tijdens en na
schooltijd) op het plein een absoluut fietsverbod!! Dit heeft alles te maken met de veiligheid van de kinderen.
Eten en drinken:
Voor in de ochtendpauze moeten de kinderen iets te eten en drinken meenemen. Ons advies is uw kind gezond eten en drinken mee te
geven.
1. Drinken graag in een beker. Lege pakjes nemen de kinderen weer mee naar huis.
2. Voorziet u trommeltjes en bekers van naam.
3. U bent als ouders verantwoordelijk voor een ‘gezonde lunch’ mocht uw kind overblijven op school.
4. Graag op woensdag, donderdag en vrijdag fruit mee naar school.
De verjaardag van uw kind:
Als uw kind jarig is, zetten wij hem/haar op een leuke manier in het zonnetje. De jarige mag natuurlijk ook trakteren. Om 10.10 uur mag de
traktatie worden gebracht. Is uw kind in het weekend of in de vakantie jarig, dan graag eerst even overleggen.
Als u een kinderfeestje geeft, is dat heel gezellig. Wilt u de uitnodigingen voor het feestje niet op school uitdelen? Dit voorkomt
teleurstellingen bij kinderen die niet uitgenodigd worden.
Organisatie:
De kinderen krijgen instructie in de klas. Hierna zijn ze vrij om hun werkplek te kiezen (tenzij de leerkracht anders vindt) Buiten de klas
wordt geen instructie meer gegeven. Wel is juf Danique vaak op het leerplein te vinden om vragen te beantwoorden. Voor vragen kunnen
de leerlingen ook terecht in de klas.
De kinderen kunnen werken:
- in de klas
- de stilteruimte zit tussen groep 5/6 en 7/8 in. Hier mogen beide groepen gebruik van maken. (hier moet het écht stil zijn)
- op het leerplein (hier mag gefluisterd worden)
Wanneer kinderen zich niet aan de gemaakte afspraken houden, worden ze teruggestuurd naar de klas en hebben ze een waarschuwing.
Wanneer een kind vaak wordt teruggestuurd, mag hij/zij een periode niet buiten de klas werken.
Voor sommige kinderen is het beter dat zij altijd in de klas werken. De leerkracht bepaalt dit samen met het kind.
Elke dag…
•
Rekenen → automatiseren: tafels, hoofdrekenen etc.
•
Lezen → zelfstandig of met een maatje, veel leeskilometers maken.
•
Het Jeugdjournaal kijken.

Zelfstandig werken:
Gebruik van het blokje:
•
Rood: ik ben druk, dus stoor mij niet.
•
Groen: ik kan iemand anders helpen, je mag mij daarvoor storen.
•
? : Ik wil graag hulp van de juf of meester.
TimeTimer klassikaal: Hoe lang heb ik nog om mijn werk af te krijgen?
Godsdienst: Kind Op Maandag:
Op maandag vertellen we vaak even over het weekend. Uw kind krijgt verder 3 keer per week een Bijbelverhaal te horen. Op vrijdag krijgen
ze een verwerking passend bij het thema.
Daarnaast zingen we liedjes van de methode en maken we gebruik van You Tube.
Rekenen:
Sinds vorig jaar werken we met onze digitale rekenmethode Snappet. De kinderen maken de stof die er voor die dag gepland staat en aan
de hand van deze resultaten kunnen ze na die tijd aan het werk met hun eigen leerdoelen.
Wij kunnen de leerlingen tijdens de les goed in de gaten houden op ons dashboard en direct inspringen waar nodig.
Waar zijn de leerlingen zoal mee aan het werk?
Groep 5
Groep 6
Deelsommen
Getalbegrip t/m 10000
Digitale tijd
Kolomsgewijs en cijferend optellen en afrekken
Oppervlakte en omtrek
Breuken
Lengtematen
Meetkunde:plattegronden, lengte, oppervlakte en inhoud
Rekenen t/m 1000
Vermenigvuldigen en delen ( 4x98 – 172:4)
Inhoudsmaten
Kommagetallen
Tafels
In groep 5, maar zeker ook nog in groep 6 zijn tafels erg belangrijk. Het is daarom van belang dat er thuis ook regelmatig met de tafels
wordt geoefend.
Taal/Spelling/Woordenschat:
Hoe ziet een weekplanning voor taal eruit?
Op maandag bespreken we het verhaal en hier halen we ook onze thema/woordenschatwoorden uit. Deze oefenen we ook nog
wel eens met spelletjes op het chromebook- kahoot.
Op dinsdag gaan we taal verkennen. We gaan in op zaken zoals: wat is het onderwerp in de zin, wat zijn zelfstandige
naamwoorden, wat is figuurlijk en letterlijk taalgebruik, hoe zet ik woorden in alfabetische volgorde?
Op woensdag hebben we een schrijf of spreekles. Bijv. Hoe voer je een telefoongesprek of maak een haiku.
Op donderdag gaan we weer taal verkennen.
De vrijdag is voor herhaling.
Spelling wordt vier dagen in de week gegeven. De kinderen werken op Snappet. Daarnaast krijgen ze elke dag een dictee van 8 woorden.
Bloon staat op de weektaak en kan thuis geoefend worden. Ook zullen er regelmatig woorden mee naar huis gegeven worden over het
thema.
Begrijpend lezen:
De kinderen zijn in ieder geval twee keer in de week aan het werk met begrijpend lezen. Hier gebruiken we Nieuwsbegrip voor. Elke week
wordt hier een nieuw onderwerp ingebracht die te maken heeft met het laatste nieuws. Hierbij werken we in niveaugroepen. Het kan dus
zijn dat uw kind bij een andere leerkracht aan zijn of haar begrijpend lezen werkt. Ook maken we gebruik van het cito hulpboek en maken
ze 1x in de week een tekst- en woordenschatles op het chromebook.
Schrijven:
Voor schrijven gebruiken we de methode Pennenstreken. We schrijven in groep 5 en 6 in blokschrift.
Verkeer:
We leren over de alledaagse verkeerssituaties en regeltjes in het verkeer met de methode Klaar Over.
Natuur en Techniek:
Hiervoor gebruiken we de methode Naut. Deze methode is een mix van:
Biologie: Begrijpen van de wereld om ons heen
Natuurkunde: Verklaren en voorspellen van reacties
Techniek: Toepassen van kennis en vaardigheden
Naut leren we op school. Ze krijgen hiervoor geen huiswerk.
Aardrijkskunde:
Hier en Daar is onze methode. Wat leren we zoal?
In groep 5 spelen we vooral met de kaart. We leren wat een legenda is en hoe we een plattegrond met maken.
In groep 6 leren we Nederland kennen door provincies en plaatsnamen te leren (topografie) en hierbij ook de landen die bij Europa horen.
De thema’s die bij groep 5 en 6 aan bod komen zijn:
De kaart (kaartgebruik en kaartlezen)
- Werken
Wonen
- Cultuur
Water
- Natuur

Landschap
- Verkeer
Voor een toets krijgen de kinderen huiswerk. Groep 5 krijgt hiervoor 1 week om te oefenen en groep 6 krijgt 2 weken de tijd.
Geschiedenis:
We leren over het verleden. Dit doen we aan de hand van een tijdbalk. We hebben hierbij een onderzoekende houding: verwonderen en
verbazen. De thema’s die we dit jaar behandelen zijn:
Jagers en boeren
Steden en staten
Grieken en Romeinen
Ontdekkers en hervormers
Monniken en ridders
Hierbij maken we ook gebruik van onze chromebooks.
De kinderen krijgen voor dit vak geen huiswerk.
Studievaardigheden:
Met de methode Blits gaan we op zoek naar informatie. We moeten informatie uit bronnen zoeken. Denk hierbij aan kaarten, schema’s,
tabellen en grafieken.
Drama, Muziek, Sociaal-emotioneel:
Bij drama sluiten we ook aan op taal: de toegepaste taal.
Op dinsdag krijgen de kinderen muziekles van Juf Alinda Mars. Ook maken ze kennis met verschillende instrumenten.
Voor het sociaal emotionele vlak gebruiken we de kanjertraining.
Gym:
Op maandag krijgen de kinderen les van Juf Hanneke en op donderdag van Meester Maarten. Het is verplicht om gymschoenen en
gymkleding bij je te hebben deze dagen.
Spreekbeurt:
Dit schooljaar moeten de kinderen een spreekbeurt houden. Groep 5 mag dit nog in tweetallen doen, groep 6 doet dit alleen. Waarom een
spreekbeurt? Dit is goed voor het zelfvertrouwen; je leert voor een groep te presenteren en te praten.
Nadere informatie volgt in de loop van dit jaar.
Mochten er vragen zijn, dan horen we deze natuurlijk graag.
Vriendelijke groet Juf Jacobien en Juf Hanneke

