
Groep 5

Groep 5 bestaat uit 22 kinderen, dit zijn 11 meisjes en 11 jongens.
De leerkrachten van groep 5 zijn Thomas en Thea.
De verdeling van werkdagen is als volgt:

Maandag t/m donderdag: meester Thomas
vrijdag: juf Thea

Gymdagen:Dinsdag en Donderdag
Denk eraan om op deze dagen de gymtassen mee te geven. Aangeraden wordt om deze
om de week op donderdag mee naar huis te laten nemen om te wassen. Tot die tijd mogen
ze op school aan hun kapstokje blijven hangen.

De thema’s die dit schooljaar aan de orde komen, zijn:
1 Nederland
2 communicatie
3 middeleeuwen
4 kleding en sport
5 voeding

Typisch groep 5
In dit jaar zal er steeds meer de eigenaarschap van de kinderen worden bevorderd. De
kinderen leren zelfstandig werken aan hun eigen doelen en hebben ook zelf invloed op de
wijze van inleveren en uitvoeren. Ook moeten ze dit zelf inplannen en tussentijds controleren
we samen waarom er doelen bijgesteld zullen moeten worden. Er wordt meer van de
kinderen gevraagd door het huiswerk zelf mee te nemen, in te plannen, af te strepen en te
controleren. Hierdoor bevorderen we het eigenaarschap van de kinderen.

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, Alles-in-1
- wereldoriëntatie: Alles-in-1
- schrijven: Schrijven leer je zo
- verkeer: Wijzer door het verkeer

boekbespreking (planning volgt)

Huiswerk
Huiswerk wordt elke week op dinsdag gecontroleerd.
De kinderen krijgen om de week een bloon werkblad mee naar huis waarbij ze 4 keer
moeten oefenen (1 keer op school +3 keer thuis) hiervoor hebben ze 2 weken de tijd.



- 1 keer lezen ze het hardop voor voor zichzelf óf nog beter; ze oefenen het op hun
chromebook wanneer dit mogelijk is.
-1 keer schrijven ze 15 woorden over (het liefst uit het hoofd) op het bijgevoegde blad.
-1 keer met vader of moeder/broertje/zusje : 1 iemand noemt een woord, de ander schrijft
het goed op. Dit kan kort.
Vervolgens leveren ze het zelf in en tekenen het af.

Topo krijgen ze om de 3 weken mee vanaf de herfstvakantie.
Ze hebben dan 2 volle weken om de plaatsnamen/gebieden te oefenen en uit hun hoofd te
leren.
Rekenen krijgen ze om de 3 weken mee vanaf de herfstvakantie. In de vorm van een
werkblad waar ze 2 volle werkweken over mogen doen om uiteindelijk op school in te
leveren en af te tekenen.

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.
→ Link naar dit document wordt door Sytze toegevoegd.

Boekbespreking (of presentatie in een andere vorm)
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.
Hiervoor zal later in het jaar een rooster gestuurd worden naar de ouders.
Nieuw is dat we in de klas bespreken hoe we dit gaan vorm geven en dat de kinderen ook
voor een andere vorm kunnen kiezen. Denk aan een poster, powerpoint, boekendoos etc.
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 mij? Dan kunt u mailen naar; thomas.postmus@ekcdeolijfboom.com
Ook mag je ons buiten altijd aanschieten met een kleine vraag of om een afspraak te
maken.
Daarnaast mag er ook via Parro met ons gecommuniceerd worden.(dit gaat het snelst)

Ziekmelden
Ziekmelden kan alleen telefonisch via het algemene telefoonnummer van school: 0570 -
820225. De conciërge zorgt dan dat uw melding bij de leerkracht terecht komt.

Overig
Is uw kind jarig? Wilt u dit dan vantevoren aangeven als hij of zij wil trakteren? Dan kunnen
wij daar in het rooster rekening mee houden. Wij geven de voorkeur aan een gezonde
traktatie met in acht name van de allergieën.

https://drive.google.com/file/d/1b5ldX24xSQDF8kPUdNjAh134UsYhqCub/view?usp=sharing
mailto:thomas.postmus@ekcdeolijfboom.com



