
Groep 6

Groep 6 bestaat uit 27 kinderen, dit zijn 13 meisjes en 14 jongens.
De leerkrachten van groep 6 zijn Janet Baars en Anne Vuyk.
De verdeling van werkdagen is als volgt:
maandag: juf Janet
dinsdag: juf Janet
woensdag: juf Anne
donderdag: juf Anne
vrijdag: juf Anne

Gymdagen: dinsdag en donderdag
Om te kunnen gymmen, heeft uw kind gymkleren nodig. Dit zijn een sportbroekje en T-shirt
of een turnpakje en gymschoenen met witte zolen. Het is handig dat de gymkleren in een
stoffen rugzakje zitten. De gymkleren moeten op dinsdag meegenomen worden naar school
en mogen dan tot en met donderdag op school blijven. Donderdagmiddag moeten de
gymkleren weer meegenomen worden naar huis.

De thema’s / Alles-in-1-projecten die dit schooljaar aan de orde komen, zijn:
1. Afrika & Azië
2. Gouden Eeuw
3. Vervoer & verkeer
4. Kleding en Sport, gezamenlijk thema met de hele school.
5. Milieu en kringloop
De volgorde van de thema’s kan nog veranderen.

Typisch groep 6
In groep 6 worden tijdens de Kanjerlessen over de volgende onderwerpen besproken:
betekenis van de petten, het pettenkwadrant, vertrouwensoefeningen, kanjerafspraken, hoe
zie ik mijzelf?, jezelf voorstellen en gevoelens.
Met rekenen behandelen we o.a. getallen tot 10.000, cijferend optellen en aftrekken tot
10.000, digitaal klokkijken, meten, inhoud,  rekenen met geld, oppervlakte en omtrek.

De methodes die we in deze groep gebruiken zijn:
- godsdienst: Levend Water, Kids dichtbij God
- rekenen: Getal en Ruimte Junior
- taal, spelling en grammatica: Alles Apart
- wereldoriëntatie: Alles-in-1
- begrijpend lezen: Nieuwsbegrip
- schrijven: Schrijven leer je zo
- verkeer: Wijzer door het verkeer
- topografie via Alles in 1
- Drama en muziek



Huiswerk
Hierover heeft de school een document opgesteld, waarin onze visie op huiswerk, de
opbouw van het huiswerk vanaf groep 3 en de rol van ouders hierbij is beschreven.
In groep 6 krijgen de kinderen op dinsdag hun huiswerk mee en op dinsdag moet ook het
gemaakte huiswerk weer mee terug genomen worden naar school. Huiswerk bestaat uit:
rekenen, spelling via Bloon en topografie.

Boekbespreking:
In groep 4 t/m 8 houden alle kinderen een boekbespreking. De tips voor de boekbespreking
vindt u in dit document en staat ook op de website. In de klas gaan we dit jaar ook werken
aan de boekbespreking.
tips voor het maken van een boekbespreking

Communicatie
We gebruiken de app Parro (of de website talk.parro.com) voor snelle communicatie met
ouders: bijv. het versturen van korte berichten of oproepjes, het delen van foto’s en video’s.
Ook plannen we tienminutengesprekken via Parro. Ouders kunnen via Parro onderling
gesprekken met elkaar starten, hierdoor zijn klassenlijsten met adres- en telefoongegevens
overbodig.
Langere (week)berichten ontvangt u per mail.
Wilt u een gesprek met ons? Dan kunt u dat aangeven via mail (op maandag en dinsdag
naar Janet, op woensdag t/m vrijdag naar Anne) of spreek ons na schooltijd aan om een
afspraak te maken voor gesprek.
Mailadressen: janet.baars@ekcdeolijfboom.nl en anne.vuyk@ekcdeolijfboom.nl

Ziekmelden
Ziekmelden kan telefonisch via het algemene telefoonnummer van school: 0570 - 820225.
De conciërge zorgt dan dat uw melding bij de leerkracht terecht komt. U kunt ook via de
Parro app de ziekmelding doorgeven.

Overig
Jarig zijn/trakteren. Wanneer uw kind jarig is of jarig is geweest dan mag uw kind natuurlijk
trakteren in de klas. We zijn een gezonde school en zouden dan ook graag zien dat er
gezonde traktaties komen voor de kinderen. Wilt u van te voren aangeven via mail wanneer
uw kind gaat trakteren zodat we niet meerdere traktaties op een dag hebben.

https://drive.google.com/file/d/1b5ldX24xSQDF8kPUdNjAh134UsYhqCub/view?usp=sharing
mailto:janet.baars@ekcdeolijfboom.nl
mailto:anne.vuyk@ekcdeolijfboom.nl

