Informatie over Groep 5
“Kindcentrum Stelle-Zeemeeuw” schooljaar 2020-2021
Beste ouders/verzorgers,
Dit schooljaar heeft groep 5 twee vaste leerkrachten. Op maandag en
dinsdag is dat juffrouw Ria Schermer en op woensdag, donderdag en
vrijdag is dat juffrouw Marije Schriever.
Godsdienst
Iedere morgen beginnen we met de methode Trefwoord. We hebben een digitale kalender
en er is tijd voor een verhaal afgeleid uit de bijbel, of een verhaal uit de kinderbijbel. Ook
komen de andere wereldgodsdiensten aan bod.
Rekenen
We werken in de klas met ‘Snappet’ volgens de Cito-rekendoelen van groep 5. Eerst krijgen
alle kinderen centrale/klassikale instructie. Vervolgens gaat ieder op zijn eigen niveau
sommen maken over het doel van de les.
Daarna oefent ieder kind zelfstandig met het leerdoel op zijn eigen niveau. De laatste tien
minuten mogen kinderen oefenen met een aangesloten doel of doel naar keuze op
Rekenprof of Gynzy. Dit alles is op een Chromebook.
Taal
We werken uit de methode Taal actief.
•
•
•

Woordenschatuitbreiding
Spelling
Taalbeschouwing (bijvoorbeeld: naamwoorden, doewoorden, korte verhalen schrijven, beschrijvingen
kunnen geven enz.)
• Mondelinge taalvaardigheid
Ook taal en spelling worden gegeven op een Chromebook van Snappet. Dat houdt in dat
ieder kind, net als bij rekenen, op eigen niveau met het lesdoel aan de slag kan. Ook kunnen
de kinderen werken aan hun persoonlijke leerdoelen.

Begrijpend Lezen
Dit gaat vooral over het tekstbegrip. Dus weet en begrijp je nou eigenlijk
wat je leest? Dit oefenen we met de methode “Nieuwsbegrip XL”. De
kinderen krijgen iedere week een tekst die aansluit bij het nieuws van
die week. Aan de hand van die tekst vergroten we de woordenschat en
maken we opdrachten over de tekst.
Schrijven
Het motto is:
Leesbaar kunnen schrijven is belangrijk, want schrijven is een leerstrategie.
In groep 8 is het de bedoeling dat de kinderen met een vlot en leesbaar handschrift van
school gaan. We oefenen dus in groep 5 ook al met tempo. Dit doen we met de methode
“Pennestreken”. Wat onder andere prettig is bij deze methode is dat als kinderen grote
moeite hebben met het ‘aan elkaar’ schrijven, er ook een mogelijkheid is om in blokletters
te werken.
Verkeer
We werken met de methode
‘Wijzer door het verkeer’ De foto’s en tekeningen geven vanuit kinderperspectief een
realistisch beeld van de verkeerssituaties die kinderen dagelijks tegen kunnen komen.
Onderwerpen zoals oversteken, fietsen en voorrang geven. De kinderen leren ook een
aantal belangrijke verkeersborden en verkeersregels. Dit alles om op het theoretisch en
praktisch verkeersexamen dit schooljaar een voldoende te halen!

Leskracht:
Dit schooljaar werken wij in groep 5 verder met methode Leskracht.
Het is een allesomvattende methode wat betreft geschiedenis, natuur,
aardrijkskunde, wetenschap en technologie. Er wordt gewerkt in thema’s en daarin komen 7
stappen van onderzoekend en ontwerpend leren terug. Topografie wordt als los onderdeel
aangeboden in de klas.

Tekenen, handvaardigheid en muziek
Doormiddel van de methode “Moet je doen” proberen we zoveel mogelijk opbouw en
variatie in de creatieve vakken te brengen. Uiteraard gaan we ook thematisch aan de slag
zoals met herfst, sinterklaas, kerst enzovoorts,
Ook hebben we elke week een half uur muziekles van juf Marije, zij heeft de opleiding
tot muziekdocent gevolgd.

Gym
Op donderdagochtend hebben we gymles. Dit jaar worden de
gymlessen verzorgd door een vakleerkracht gymnastiek. Zij heet
Sofie . De gymlessen worden in de Vliegende Vaart gegeven. Wilt u
ervoor zorgen dat uw kind geschikte gymkleding en goede gymschoenen bij zich heeft?

Ontdekkasteel
Het Ontdekkasteel is onze techniekmethode. Elke woensdagmiddag komt Juf Anita van het
kinderdagverblijf en de BSO werken met kleine groepjes kinderen. De kinderen leren op
allerlei manieren omgaan met techniek.

Huiswerk
In groep 5 krijgen de kinderen elke dinsdag huiswerk mee. Ze moeten dit uiterlijk de
maandag erna weer terug ingeleverd hebben. Ook zal er met regelmaat een extra blad of
opdracht mee naar huis gaan in groep 5. Het gaat om extra oefening van de stof die op
school behandeld is. Voor kinderen die het huiswerk moeilijk vinden of het niet
consequent thuis maken, is er de huiswerkklas op maandagmiddag van 14.15 uur tot 14.45
uur. Ook zullen de kinderen dit jaar toetsen en mogelijk een werkstuk/spreekbeurt krijgen.

Dan nog enkele tips, opmerkingen en verzoekjes…
• Op school geen kauwgom. Geen snoep of chips in de pauze. Liever
fruit. Dinsdag en donderdag zijn onze fruit- en waterdagen. Ook
streven wij er naar om gezonde broodtrommels te zien tussen de
middag. Boterhammen met gezond beleg en een stukje groente/fruit.
Ook geen frisdrank meegeven a.u.b.
• Zorg dat uw kind op tijd op school is. Het is erg storend als een kind
later binnenkomt als de leerkracht net begonnen is met de les.
• Afspraken voor tandarts, huisarts enz. liefst zoveel mogelijk buiten de
schooluren. Lukt dit niet dan graag een briefje voor de juf meegeven
aan uw kind.
Laten we er samen een leuk en vooral leerzaam jaar van maken.
Mocht u vragen hebben dan kunt u na schooltijd altijd even bellen!
Vanwege de coronamaatregelen kunt u niet even binnenlopen.
Met vriendelijke groet,
juf Marije en juf Ria

