
 

Informatiefolder groep 5/6                                               

 

Beste ouders, 

Ivm alle corona richtlijnen stellen wij ons graag aan u voor middels het filmpje. Ivm onze privacy vragen wij u om dit filmpje niet voor andere 

doeleinden te gebruiken of te plaatsen op andere digitale platforms. Alvast bedankt. 

 Algemene informatie 

 

Calamiteitenformulier 
       
In het ouderportaal in Parnassys kunt u zelf gegevens m.b.t. het calamiteitenformulier (tandarts, huisarts, tel nr., gegevens ouder/opvang, 
allergie etc.) wijzigen.                    
    

Afspraak dokter/tandarts e.d. 

Afspraken met dokter of tandarts zoveel mogelijk buiten schooltijd plannen. Indien niet mogelijk dan graag van tevoren doorgeven aan de 
leerkracht middels mail of briefje. 

Post/huiswerk  

Post/huiswerk geven we zoveel mogelijk op de vrijdag mee. Zou u dit willen begeleiden, zodat de belangrijke post apart gehouden wordt. 

Contact leerkracht 



 

Als u vragen/ opmerkingen heeft bent u van harte welkom. Graag van tevoren een afspraak maken. Wij moeten ons houden aan 
de corona richtlijnen en moeten per afspraak bekijken hoe we het vorm gaan geven. 

Gym 

We gymmen dit jaar op dinsdag en donderdag. De lessen worden verzorgd door juf Emma Wes. De kinderen hebben hiervoor 
gymkleren nodig en geschikte schoenen. Deo mag, maar dan een roller of stick. Als een kind niet mee mag of kan gymmen, dan 
graag een briefje van de ouders/ verzorgers meegeven of via de mail. 

Vakinhoudelijke informatie groep 5/6 

Taal/taal actief 

De onderdelen die aan bod komen in groep 5/6 zijn: 

* woordenschat, kinderen krijgen per thema de themawoorden mee naar huis om deze goed te kunnen oefenen. Ze moeten deze woorden 

kunnen gebruiken in een zin en/of kunnen herkennen van een plaatje. 

* taal verkennen  

* spreken en luisteren  

* schrijven 

Spelling 

Spelling is gekoppeld aan de taalmethode taal actief. We geven dit 4 x in de week. Door middel van een instapkaart kunnen we snel bepalen op 

welk niveau een kind kan werken. We oefenen 3 weken en in de 4e week hebben we een woorden- en zinnendictee. Naast spelling van taal 

actief gebruiken we ook de methodiek van Zo leren kinderen lezen en spelling. Met deze methodiek kunnen we de spellingregels aanleren. 

Hierin is een doorgaande lijn van groep 3 t/m 8. 

Lezen  

 Ook in groep 5/6 besteden we veel aandacht aan het lezen d.m.v.: 
 
 Begrijpend lezen: Tot aan de herfstvakantie werken we nog met Nieuwsbegrip. Na de herfstvakantie starten we met een nieuwe methode:  
 



 

Estafette. Deze methode besteedt aandacht aan technisch lezen en begrijpend lezen. In groep 4 en 5 ligt de nadruk op technisch 
lezen, 
vanaf eind groep 5 wordt de aandacht steeds meer verschoven naar begrijpend lezen.  
 Stillezen: om het lezen te blijven oefenen/bijhouden 
         

Wij vinden het belangrijk dat kinderen thuis ook lezen/ voorgelezen worden. 
 

Rekenen/wereld in getallen 

We werken in groep 5/6 op maandag, dinsdag en donderdag vooral aan getallen en bewerkingen. Eén maal per week is er een projectles, dit 

gaat over tijd, geld of meten. Op vrijdag is er tijd om onderwerpen te herhalen en om de weektaak af te maken.   

Schrijven/pennenstreken 

In het begin van groep 4 krijgen alle kinderen een rollerpen.  De leerlingen krijgen de pennen van school. Mocht de pen in de loop van de jaren 

kapotgaan, dan kan er voor een klein bedrag een nieuwe worden gekocht. In groep 5/6 schrijven de kinderen met vulpen/rollerpen en ligt de 

nadruk vooral op het netjes aan elkaar schrijven en leesbaarheid van het handschrift. Hierbij zijn een goede houding en pengreep belangrijk. 

Verkeer 

De kinderen krijgen een verkeerskrant, hier maken ze opdrachten in gedurende een aantal weken. Is de verkeerskrant uit, krijgen de kinderen 
deze mee naar huis en kunnen ze (als dit nodig is) oefenen voor de toets. We sluiten elke verkeerskrant af met een toets. De verkeerskrant is 
voor beide groepen hetzelfde, dus deze lessen worden aan beide groepen tegelijkertijd gegeven. 
 

Engels/Join in 

*De kinderen zijn actief (letterlijk!) met de Engelse taal bezig, mbv spelletjes/filmpjes en liedjes. 

*Doel: leren communiceren in het Engels. 

* Leerkrachtondersteuning op het digibord. 

* Werkboekjes 

Aan het eind krijgen de kinderen een woordenlijst mee naar huis van de woorden die in dat hoofdstuk zijn behandeld.  



 

Zo kan uw kind laten zien welke woorden al zijn geoefend. 
In groep 7 worden er pas toetsen afgenomen. 
 
Kiva 

Wij werken op onze school met Kiva. Hiermee werken we aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen en de sfeer in 

de klas. Aan de hand van de lessen worden er verschillende onderwerpen behandeld. Zo zullen we met de klas ook bepaalde regels afspreken. 

Vier keer wijzer 

We gaan door met thema's van Vier keer Wijzer: geschiedenis, aardrijkskunde en natuur worden in deze lessen verwerkt. 

Topografie 

In groep 6 hebben de kinderen voor het eerst topografie. Topografie is Grieks en betekent ‘plaatsbeschrijving’. 
De kinderen leren om op een handige manier gebruik te maken van de atlas. 
In groep 6 is het onderwerp Nederland. 
 
Boekbespreking/spreekbeurt: 

In groep 5/6 hebben de kinderen 1 boekbespreking en 1 spreekbeurt. Mocht de datum niet uitkomen, mogen de kinderen onderling ruilen, dit 

graag melden bij de leerkracht. Achter in de klas hangen de lijsten. Kinderen hebben de uitleg mee naar huis gekregen. We beginnen hiermee 

na de herfstvakantie. 

 Tafels    

In groep 4 zijn tafels van 1 t/m 5 aangeboden, in groep 5 wordt dit uitgebreid met de tafels van 6 t/m 9. De tafels komen zowel in groep 5 als in 

groep 6 geregeld terug in het aanbod van rekenen. Het vlot beheersen van de tafels is t/m groep 8 heel belangrijk! Voor veel kinderen is het 

nodig om ze thuis extra te oefenen, wilt u uw kind daarbij helpen? 

Fruit 

De fruitdagen zijn dit jaar dinsdag en woensdag.  



 

Sinterklaas 

Vanaf groep 5 zullen we met de kinderen lootjes trekken. De kinderen kopen zelf een cadeautje en maken een surprise met 

gedicht. Aangezien ieder kind het fijn vindt om een leuke surprise te ontvangen, vragen wij u om hier wat bij te helpen.  

Mocht u nav deze informatiefolder nog vragen hebben, kunt u ons mailen en/of bellen. 
 
Met hartelijke groeten, 
Juf Dineke en juf Karen 
 

Schooljaar 2020-2021 

• Okt afname cito BL ( is vorig schooljaar niet afgenomen ivm corona) 
• Nov Oudergesprekken 
• Januari/februari afname CITO 
• Maart Rapportagegesprekken 

       Rapport 

• Juni afname CITO 

Rapportage gesprekken op verzoek van leerkracht of ouders 

• Juli Rapport 

 



 

 

 

 

 

 


