Groep 5A

Informatiekaart
Op deze informatiekaart vindt u de belangrijkste informatie voor het komend schooljaar.

informatiekaart

Voor elke groep wordt er een informatiekaart gemaakt. Hierop kunt u in een keer alle belangrijke dingen voor het schooljaar vinden. Wie de leerkrachten zijn en hoe u ze kunt
bereiken en wat er voor deze groep belangrijk is om te weten, bijvoorbeeld wat de kinderen leren bij de verschillende vakken.

leerkrachten

Daphne Nelis (Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)
Daphne.nelis@spaarnesant.nl

Maura Grit (Woensdag)
Maura.grit@zuidwester.com

Bewegingsonderwijs

Groep 5 krijgt 2 x per week gym (dinsdag en woensdag) van een
vakleerkracht. De kinderen nemen die dag gymkleding (T-shirt en korte
broek), gymschoenen en een handdoek mee. Douchen is verplicht.

Mocht er iets aan de hand zijn waardoor uw kind niet mag gymmen of douchen dan
ontvangt de leerkracht graag een bericht van de ouders hierover.

Binnenkomst

Om 8.25 uur haalt de leerkracht de kinderen op vanaf het schoolplein (langs de corridor)/
langs Op Stoom.

Brood en fruit eten

Wij vinden een goede gezondheid van de kinderen, net als u, erg belangrijk.
Rond 10.15 uur eten we bij voorkeur fruit/rauwkost en drinken water. De lunch is om
12.00 uur.

Cultuurweek

Vanaf 21 maart is er een cultuurweek. Dit jaar zal het thema een land van de wereld
zijn. Te zijner tijd brengen wij u op de hoogte over welk land groep 5 van alles gaat leren.

Handige weetjes

•
•
•

De zaakvakken zijn nieuw dit jaar. Geschiedenis, Aardrijkskunde en Natuniek
wordt 2 keer per week geïntegreerd gegeven met de nieuwe methode ‘Blink’.
Ook krijgen de leerlingen dit jaar voor het eerst Engels met de methode ‘Take it
easy’.
De kinderen krijgen soms huiswerk mee:
- Tafels oefenen; iedere vrijdag krijgen de kinderen een
tafeltoets. Op maandag wordt daar in de klas voor
geoefend. Dan horen de kinderen van welke tafels de
kinderen op vrijdag een toets krijgen. Ze krijgen een
oefenblaadje hiervoor mee naar huis
- Mocht een kind extra hulp nodig hebben voor andere bepaalde vakken, dan
kan ook hier huiswerk voor verzorgd worden.
- In de loop van het jaar houden de kinderen een boekbespreking.
Informatie hierover volgt.

Lezen

De kinderen lezen – op eigen niveau – in hun leesboek, veel leeskilometers maken is heel
belangrijk, ook thuis.
Ook houden de kinderen dit jaar voor het eerst een boekbespreking.
Dit jaar start groep 5 met een nieuwe technisch leesmethode Station Zuid.
Er wordt hier 4 keer per week een ½ uur mee gewerkt.

Naaldenveld

Aan het eind van het schooljaar gaan we kamperen op het scoutingterrein Het
Naaldenveld in Bentveld. Wanneer we op kamp gaan blijven de groepen 5 en 6 één
nachtje slapen van dinsdag op woensdag. In die week zijn de leerlingen van groep 5 en 6
op maandag en vrijdag op school. Op donderdag na kamp zijn ze vrij.

Rekenen

Alle tafels moeten aan het einde van het schooljaar worden beheerst. Veel thuis oefenen
is belangrijk. Wekelijks vindt er een tafeltoetsje plaats. In groep 5 staat ook centraal: het
leren rekenen t/m 1000, delen, analoog en digitaal klokkijken, sommen maken in
contextvorm.

Schrijven

Bij de schrijfmethode wordt vanaf midden groep 5 geschreven met een pen. De kinderen
krijgen de gelegenheid om verschillende pennen te testen en maken na een aantal weken
een keuze. Deze pen krijgen ze van school en houden ze tot het einde van groep 8. Mocht
de pen stuk gaan of kwijtraken, dan kan er via school een nieuwe pen worden
aangeschaft.

Taal en spelling

Wij werken met Staal, een moderne methode voor taal en spelling. Staal Spelling werkt
met een vast ritme, goed voordoen, elke les herhalen en dagelijkse dictees. Bij Staal Taal
sluit uw kind ieder thema af met een mondelinge of schriftelijke presentatie aan de klas.

Verjaardag

Als uw kind jarig is mag hij/zij trakteren in de klas. We stellen het op prijs als u vooraf
even overlegt op welke dag de verjaardag gevierd gaat worden.

Zelfstandig werken

In groep 5 wordt het zelfstandig werken voortgezet en uitgebreid. Hierbij gebruiken de
kinderen een weektaak en de bekende dobbelsteen.

Ziekmelden

Wanneer uw kind ziek is, kunt u hem of haar vanaf 8.00 uur ziekmelden via 023-5442424
of via Social Schools.

