Informatiekaart 2021 - 2022

Groep 6A

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

Leerkrachten groep 6A

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.

Bewegingsonderwijs
Leerkracht: Jooske van der Knaap
Aanwezig: ma,di,woe

Groep 6A krijgt 2 x per week gym van een vakleerkracht. De kinderen nemen die dag
gymkleding (T-shirt en korte broek), gymschoenen en een handdoek mee. Douchen is
verplicht. De gymlessen zijn op maandag en dinsdag.

e-mail: jooske.vander.knaap@spaarnesant.nl
Mocht er iets aan de hand zijn waardoor uw kind niet mag gymmen of douchen dan
ontvangt de leerkracht graag een briefje of Social Schools bericht.
Gymspullen vergeten? Op school zijn leenkleren en handdoeken aanwezig.

Binnenkomst
Leerkracht: Karen van Zijp

e-mail: karen.van.zijp@spaarnesant.nl

De leerkracht haalt om 8.25 uur de leerlingen op bij het afgesproken verzamelpunt
(schoolplein, bij de corridor). Bij binnenkomst in de klas geven de leerling en de leerkracht
elkaar een hand (als dit weer toegelaten wordt).
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Brood en fruit eten

Aanwezig: do,vrij

Wij vinden een goede gezondheid van de kinderen, net als u, erg belangrijk. Om 10.00 uur
eten we uitsluitend fruit/rauwkost en drinken water. Rond 12 uur eten we brood
eventueel met een plak ontbijtkoek of een rijstwafel. Het is niet wenselijk uw kind snoep
mee te geven.

De kinderen lezen iedere dag zelf – op eigen niveau – in hun leesboek. Veel
leeskilometers maken is heel belangrijk, op school maar ook thuis. Voorlezen bevordert
de woordenschat en is ook op deze leeftijd aan te raden.

Cultuurweek

Elk jaar is er een cultuurweek op school. De hele week zijn de kinderen dan bezig met een
onderzoek naar een bepaald land en bereiden zij een presentatie voor. Dit kunt u aan het
eind van de cultuurweek op woensdagmiddag komen bekijken.

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.

Handige weetjes

Rekenen
•

Ook dit jaar krijgt uw kind wereldoriëntatie en Engels. De topografie van Nederland
wordt verder uitgebreid en geoefend met Topomasters.

•

Uw kind krijgt voor de volgende vakken regelmatig huiswerk mee: wereldoriëntatie,
topografie en (deel)tafels. Wij verwachten dat de tafels en klokkijken ook thuis
regelmatig worden geoefend. Indien nodig krijgt uw kind extra oefenwerk mee naar
huis. Het eerste half jaar krijgt u kind iedere vrijdag een tafeltoetsje.

•

We gaan ons dit jaar extra verdiepen in verschillende methodes van begrijpend
lezen.

Lezen

Op alle dagen wordt er een uur besteed aan rekenonderwijs. Dit doen we met de
methode Wereld in Getallen. Vanaf groep 6 werkt deze methode voornamelijk
digitaal en adaptief. Dit betekent dat alle kinderen werken op een basisniveau,
maar ook verwerking krijgen op hun eigen niveau. Nieuwe onderwerpen zijn
cijferend rekenen met grote getallen (onder elkaar), breuken en het metriek
stelsel. Heel belangrijk is dat de kinderen hun “tafels” goed geautomatiseerd
hebben. Dit betekent dat ze binnen 3 tellen het antwoord moeten kunnen geven.
Vanaf dit jaar tellen de CITO-scores mee voor het uitstroomprofiel. Dit geldt ook
voor begrijpend lezen.

Schooltuinen

Vanaf april gaan de leerlingen één keer per week naar de schooltuinen. Het is
raadzaam om dan kaplaarzen mee te nemen. We hebben dan per keer 2
hulpouders nodig om te helpen.

traktaties toegestaan). We stellen het op prijs als u vooraf even overlegt op welke
dag de verjaardag gevierd gaat worden.

Zelfstandig werken / Leren leren
Schrijven

De kinderen blijven schrijven met de pen die zij van school hebben gekregen en
houden deze tot het einde van groep 8. Mocht de pen stuk gaan of kwijtraken,
dan wordt er via school een nieuwe pen aangeschaft. Deze is bij de conciërge te
koop.

Taal en spelling

We werken met de methode Staal voor taal en spelling.
Staal spelling werkt met de beproefde, preventieve spellingaanpak van José
Schraven. Het vaste ritme, goed voordoen, elke les herhalen en bijna dagelijkse
dictees zorgen voor optimale spellingresultaten. Kinderen zullen dus géén
leerdictees mee naar huis krijgen. De kinderen moeten de spelling categorieën
goed kennen en gebruiken.

Verjaardag

Als uw kind jarig is mag hij/zij trakteren in de klas. Hierbij houden we ook
rekening met de richtlijnen van het RIVM (voorlopig zijn alleen voorverpakte

In groep 6 wordt het zelfstandig werken voortgezet en uitgebreid. De kinderen
doen dit 3x per week. Hierbij gebruiken de kinderen een weektaakblad en de
bekende dobbelsteen. Ze leren zo plannen, hun werk structureren en hun doel te
bereiken op een zelfstandige manier.

Ziekmelden

Wanneer uw kind ziek is, kunt u hem of haar vanaf 8.10 uur ziekmelden via 0235442424 of via de Social Schools app.

