Informatie groep 6
Uw kind is inmiddels gestart in groep 6. Voor de goede gang van zaken ontvangt u
alvast wat belangrijke informatie zeker aangezien de informatiemarkt niet doorgaat
(leest u aan het einde van deze nieuwsbrief meer over). Mijn deur staat altijd open
en als er iets is, twijfel niet maar kom (na school) even binnen lopen.
Afspraken en regels in de groep
• 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 beginnen de kinderen aan de weektaak.
• Om 8.30u gaat de tweede bel en starten wij met de les.
• Voor in de pauze mogen de kinderen iets te drinken en te eten meenemen.
Wij stimuleren het gezond eten tijdens pauzes vandaar dat we adviseren uw
kinderen tijdens de kleine pauze alleen groente/fruit te laten eten. 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.
• We zijn er samen verantwoordelijk voor dat de klas netjes en schoon blijft.
Aan het begin van de week worden diverse taakjes verdeeld. Denk hierbij
aan: uitdelen, vegen, boekenkasten netjes maken, etc. Het kan zijn dat
sommige kinderen daardoor iets later zijn. Dit zal in principe nooit langer dan
10 minuten zijn.
• Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zuinig omgaan met spullen, of ze
nu van school zijn, van iemand anders of van henzelf.
Alle materialen die kinderen nodig hebben in de klas, krijgen de kinderen van
school. We willen dan ook liever niet dat uw kind spullen van thuis meebrengt
naar school.

Groepsvorming
Elk kind in de groep moet zich veilig voelen in de klas, maar ook daarbuiten. We
werken hier samen aan door bijvoorbeeld goede afspraken te maken over samen
spelen. In de klas krijgen kinderen regelmatig een andere plek en een ander maatje
voor in de rij. Zo worden er telkens nieuwe groepjes gevormd, waarin kinderen veel
van elkaar kunnen leren. Het hele jaar zetten we bij alle vakgebieden coöperatieve
werkvormen in, waarbij kinderen leren om samen te werken.
Fruit/Lunch
De Sint Jan Baptist is een gezonde school. We vragen dan ook of u uw kind voor de
ochtendpauze bij voorkeur fruit en anders een gezonde snack mee wilt geven.
De lunchpauze is van 12.15u tot 13.00u, waarbij de kinderen eten tussen 12.15u en
12.30u. Na 12.30u gaan de kinderen naar buiten om even lekker te spelen en te
bewegen. Wilt u nog eens kijken naar de hoeveelheid die u uw kind meegeeft voor
de lunch? Dat wat in de eet-tijd niet op is, gaat terug in de lunchtrommel mee naar
huis.
Methodes
In groep 6 gebruiken we verschillende methodes. Hieronder volgt een overzicht:
1. Rekenen: Snappet (IPad)
2. Taal: Taal op maat
3. Spelling: Spelling op maat
4. Schrijven: Pennenstreken
5. Technisch lezen: Flits
6. Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip en Beter BijLeren
7. Engels: Big English
8. Natuur: Natuurzaken
9. Aardrijkskunde: Wereldzaken
10. Geschiedenis: Tijdzaken
11. Muziek: via Art4U
12. Gym: spel- en oefenlessen uit diverse bronnen
Gym
Vanaf de tweede schoolweek gaan wij op dinsdag gymmen. Vriendelijk verzoek om
uw kind altijd gymspullen mee te geven. De gymles wordt gegeven bij Den
Ekkerman. Het vervoer naar deze locatie verloopt met de bus.

Verjaardagen
Wanneer uw kind jarig is geweest, dan mag het trakteren in de klas. Het is prettig
wanneer u dit vooraf 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
Wanneer u afspraken (arts, tandarts, etc.) wilt doorgeven, of wilt laten weten dat uw
kind ziek is kan dat via e-mail of Parro. Zo is de leerkracht snel op de hoogte.
Ook andere korte mededelingen kunt u mailen of via Parro versturen naar de
leerkracht. Wel vragen wij u om dit te doen voor schooltijd, omdat wij tijdens
schooltijd niet altijd onze mail lezen. Mijn mailadres is: w.willems@veldvest.nl
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 (topo), geschiedenis en
natuurkunde.
Communicatie met ouders
Er zijn verschillende mogelijkheden waarin wij u op de hoogte brengen van wat er in
de groep of op school gebeurt, bijvoorbeeld:
• Nieuwsbrief van school - via Parro
• Nieuws uit groep 6 - via Parro en op de schoolsite
• Korte berichten vanuit de leerkracht – Parro
• Contact tussen ouder en leerkracht – Parro (heeft de voorkeur) of mail
Ook zijn er een aantal momenten waarop wij met u in gesprek kunnen gaan over uw
eigen kind:
• Ouderavonden n.a.v. het rapport
• Individuele gesprekken, het kan dat de leerkracht u hiervoor uitnodigt, maar
als u zelf een gesprek wil kan dat natuurlijk ook. Om ervoor te zorgen dat we
echt de tijd hebben, is het fijn wanneer u een afspraak maakt.

Parnassys
Als ouder kunt u de resultaten van uw kind bijhouden, door in te loggen in
Parnassys. Daarvoor heeft u een persoonlijke inlogcode ontvangen.
Mocht deze niet werken, dan kunt u een mail sturen naar de administratie:
a.sebregts@veldvest.nl.
Parro
Vele ouders hebben de Parro app al geïnstalleerd. Goed om te zien dat in alle
groepen meer dan de helft van de ouders al is gekoppeld. We hopen binnenkort al
groepen op 100% te hebben!
Ouders die de app nog gekoppeld hebben of nog geen koppelingscode hebben
ontvangen of tegen andere problemen aan lopen, laat het ons weten! Via de
leerkracht of sintjanbaptist@veldvest.nl.
Boeken- en spreekbeurt
Van de kinderen wordt in groep 6 verwacht dat ze een boekenbeurt en een
spreekbeurt geven. Deze bereiden de kinderen thuis voor en worden op school
uitgevoerd. De kinderen starten met een boekenbeurt, de spreekbeurt is tijdens het
tweede deel van het schooljaar. U en uw kind krijgen hier over een aantal weken
meer informatie over.
Dit jaar is er door corona helaas geen informatiemarkt. In plaats hiervan is besloten
om kennismakingsgesprekken te houden. Hiervoor heeft u vandaag als het goed de
uitnodiging gehad om in te schrijven hiervoor via Parro.
Met vriendelijke groet,
Willeke Willems
Leerkracht groep 6 St.Jan Baptist

