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Beste ouders van groep 5,
Van harte welkom bij het nieuwe schooljaar 2019-2020. Uw kind is inmiddels gestart in
groep 5. Samen gaan we er een leuk en leerzaam schooljaar van maken. Voor de goede
gang van zaken ontvangt u alvast wat belangrijke informatie.

Groepsvorming
De eerste weken van het schooljaar willen we veel aandacht besteden aan de
groepsvorming. Dit betekent dat we de klassenregels samen met de kinderen afspreken,
omgaan met elkaar en samenwerking positief stimuleren.

Afspraken en regels in de groep












De kinderen gaan zelfstandig naar de klas. Ouders gaan in principe niet mee naar
binnen. Alleen wanneer ouders een mededeling voor de leerkracht hebben, gaan ze
even mee naar binnen.
Bij binnenkomst in de ochtend pakken de kinderen een Ipad voor de rekenles.
Om 8.30u gaat de tweede bel en starten wij met de les.
Voor 9.00u, na 12.00u en net voor of na de pauze gaan we niet naar het toilet. Ook
tijdens instructies en toetsen gaan we niet naar het toilet.
Eén jongen en één meisje tegelijk naar het toilet.
Voor in de pauze mogen de kinderen iets te drinken en te eten meenemen. Dit laten
zij in hun tas zitten en om 10.30 uur eten zij dit tijdens het buiten spelen op. Om
12:15 uur eten wij de lunch gezamenlijk in de klas.
Aan het begin van de week worden twee hulpjes aangewezen. Zij zijn hulpje voor alle
taken de hele week. Uitdelen, vegen, boekenkasten netjes maken, etc. Zij zullen die
week dus soms iets later klaar zijn.
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zuinig omgaan met spullen, of ze nu van
school zijn, van iemand anders of van henzelf.
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Methodes
In groep 5 gebruiken we verschillende methodes. Hieronder volgt een overzicht:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Rekenen: Snappet (IPad) en Rekenrijk
Taal: Taal op maat
Spelling: Spelling op maat
Schrijven: Pennenstreken
Technisch lezen: Flits
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip en Beter BijLeren
Engels: Big English
Natuur: Natuurzaken
Aardrijkskunde: Wereldzaken
Geschiedenis: Tijdzaken
Muziek: via Art4U
Gym: spel- en oefenlessen uit diverse bronnen

Gym
Vanaf de tweede schoolweek gaan wij op maandag gymmen. Vriendelijk verzoek om uw kind
maandag altijd gymspullen mee te geven. De gymles wordt gegeven bij Den Ekkerman. Het
vervoer naar deze locatie verloopt met de bus.

Schoolreis
Donderdag 19 september gaan we met alle groepen op schoolreis. De locatie blijft nog even
geheim…. Het belooft een spektakel te worden. De hulpvraag voor ouders is uitgezet via de
schoolnieuwsbrief.

Lezen
Ook in groep 5 blijft oefenen met lezen erg belangrijk. Wij proberen het leesplezier hierbij
voorop te laten staan. Naast school is thuis oefenen ook erg belangrijk. Door samen met uw
kind een vast moment hiervoor te kiezen, stimuleert u spelenderwijs de leesontwikkeling en
de woordenschat.

Oudergesprekken
In de kalender zijn de vaste momenten opgenomen voor de rapportgesprekken. Mocht u
tussendoor een afspraak willen maken voor een oudergesprek, dan graag even contact
opnemen per mail: o.bussing@veldvest.nl
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Verjaardagen
Wanneer uw kind jarig is geweest, dan mag het trakteren in de klas. Het is prettig wanneer
u dit vooraf met de leerkracht afspreekt, zodat hier in het programma rekening mee
gehouden kan worden. De verjaardag wordt alleen met de kinderen gevierd, zonder ouders.
Bezoek aan tandarts, orthodontist, dokter enz
Kinderen moeten regelmatig naar de tandarts, huisarts, orthodontist of andere specialist.
Gelieve de afspraken hiervoor zoveel mogelijk buiten schooltijd plannen. Mocht dit
onverhoopt niet lukken, dan ontvangen wij ontvangen graag tijdig een mail van deze
afspraken met daarin de dag en tijd van de afspraak.

Afspraken over te laat komen
’s Morgens te laat komen op school is vervelend voor de leerkracht, voor de klasgenootjes,
maar ook voor het kind dat te laat komt. Het kind staat even -op een negatieve manier- in
de belangstelling. Het te laat komen verstoort ook de les waar de klas op dat moment mee
bezig is.

Huiswerk
In de loop van het schooljaar kan er huiswerk mee worden gegeven. Soms wordt er extra
oefenstof meegegeven om thuis te oefenen. De kinderen krijgen af en toe leerwerk mee
naar huis voor de toetsen van aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde.

Boeken- en spreekbeurt
Van de kinderen wordt verwacht dat ze een boekenbeurt en een spreekbeurt geven. Deze
worden thuis voorbereid en op school uitgevoerd. De kinderen starten met een boekenbeurt,
de spreekbeurt is tijdens het tweede deel van het schooljaar.
Op dinsdag 24 september is de informatiemarkt tussen 18 en 19 uur. U bent dan, samen
met uw kind, van harte welkom op school om meer informatie over onze manier van werken
te horen.
Mochten er verder vragen zijn, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,
Olivier Bussing
Leerkracht groep 5 St.Jan Baptist
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