Groep 5

Op deze pagina leest u informatie die specifiek van toepassing is op groep ...
Algemene informatie die alle groepen aangaat is te lezen in onze schoolgids. U vindt
de schoolgids op deze website onder “Documenten”.
Groep 5 bestaat uit 27 kinderen, dit zijn 12 meisjes en 15 jongens.
De leerkrachten van groep zijn juf Marriet Compaijen en juf Tabitha Roorda.
De verdeling van werkdagen is als volgt:
maandag: juf Marriet
dinsdag: juf Tabitha
woensdag: juf Tabitha
donderdag: juf Marriet
vrijdag: juf Marriet
Gymdag: Donderdag
Kinderen nemen gymkleding en gymschoenen met een lichte zool in een aparte
gymtas mee. Zonder gymschoenen en gymkleding kan er in verband met veiligheid en
hygiëne helaas niet meegesport worden.
De thema’s / Alles-in-1-projecten die dit schooljaar aan de orde komen, zijn:
- 1. Prehistorie, Grieken en Romeinen
- 2.Bouwen
- 3. Planten
- 4. Kunst
- 5. Europa
Het 4e thema is Kunst, dit is het schoolbrede thema dit jaar!
Typisch groep 5
Bijbel
In groep 5 krijgen alle kinderen een eigen Bijbel. Deze Bijbel gaat mee tot en met
groep 8 en daarna mee naar huis. Wij zullen regelmatig samen met de kinderen
verhalen uit de Bijbel lezen.

Spellingregels
De spellingregels die wij leren in groep 5 zijn:
- de luisterwoorden (je schrijft het woord zoals je het hoort, bijv. steen)
- weetwoorden (onthoud goed hoe je het schrijven moet, bijv. slang, zwaan, ei/ijs)
- de laatste letter (wil je weten wat de laatste letter is, maak het langer dan gaat het
nooit meer mis, bijv. hond (honden), kat (katten), lip (lippen), web (webben)
- fopklanken (laat je door de klank niet foppen, de letters moeten kloppen, bijv.
kleefletters, stomme e, aai/oei/ooi, eeuw/ieuw/uw, eer/oor/eur, ng/nk)
- klankgroepen (kippen, hanen, boeren) - verkleinwoorden (-je, -tje, -pje, bijv. lammetje)
- eindstukken (-ig, -lijk, -heid)

- beginstukken (be-, ge-, ver-)
- hoofdletters

Topografie
Zoals u hierboven gelezen heeft, hebben wij in groep 5 topografie. De kinderen leren
dit schooljaar werken met een atlas, de provincies en hoofdsteden van Nederland.
Boekbespreking
Net als in groep 4 houden de kinderen in groep 5 een boekbespreking. Hiervoor komt
een rooster. Wij beginnen hiermee na de herfstvakantie. De kinderen krijgen hiervoor
een beoordeling, deze komt op het rapport.
Vulpen
Schrijven doen wij met een vulpen, dat zal even wennen zijn! Tijdens de rekenles
gebruiken wij echter een potlood.
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
- Taal, begrijpend lezen, wereldoriëntatie en Engels : Alles-in-1
- Schrijven: Schrijven leer je zo
- verkeer: Wijzer door het verkeer
- Muziek: Eigenwijs
- Drama: Dramaonline
- Sociaal emotionele ontwikkeling: Kanjertraining
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 5 bestaat het huiswerk uit:
- bloon (spelling)
- topografie
- rekenblad
Elke week krijgen de kinderen op maandag een werkblad mee. De ene week is dat een
bloonblad, de andere week kan dat een topografie- of rekenblad zijn. Voor elk blad
hebben ze drie weken de tijd om die te maken en in te leveren. Ze leveren het dan op
dinsdag in. Het huiswerk en de inleverdata staan op het werkblad en op het bord in de
klas.
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.
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 / ons? Dan kunt u het beste even mailen
(tabitha.roorda@ekcdeolijfboom en marriet.compaijen@ekcdeolijfboom.nl). We vinden
het prettig als u ons altijd beiden mailt, zo zijn we allebei op de hoogte.
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.

