Groep 5/6
Op deze pagina leest u informatie die specifiek van toepassing is op groep 5/6
Algemene informatie die alle groepen aangaat is te lezen in onze schoolgids. U vindt
de schoolgids op deze website onder “Documenten”.
Groep 5/6 bestaat uit 27 kinderen, dit zijn 15 meisjes en 12 jongens.
In groep 6 zitten 10 kinderen; 8 meisjes en 2 jongens. In groep 5 zitten 17 kinderen: 7
meisjes en 10 jongens.
De leerkrachten van groep 5/6 zijn juf Marianne en juf Janet.
De verdeling van werkdagen is als volgt:
maandag: juf Janet
dinsdag: juf Janet
woensdag: juf Marianne
donderdag: juf Marianne
vrijdag: juf Marianne
Gymdag: vrijdag.
De kinderen dragen tijdens de gymles gymkleding; gymschoenen, t-shirt en
sportbroekje of turnpakje.
De Alles-in-1-projecten die dit schooljaar aan de orde komen, zijn:
- Bouwen
- Europa
- Prehistorie, Grieken, Romeinen
- Kunst
- Planten
Typisch groep 5
In groep 5 krijgen de kinderen voor het eerst topografie. Dat doen we met de methode
Geobas. Dit krijgen ze als huiswerk mee naar huis, een keer per drie weken. We
beginnen na de herfstvakantie hiermee.
Huiswerk in groep 5 bestaat uit topografie, rekenen en spelling Bloon.
Huiswerkdag is op dinsdag; dan moeten de kinderen het gemaakte huiswerk inleveren.
Met rekenen, Getal en Ruimte, gaan we verder met de tafels van 11 t/m 20, digitaal
klokkijken, meten en wegen en geldsommen. We maken een begin met cijferend
optellen en cijferend aftrekken.
Typisch groep 6
In groep 6 leren de kinderen met topografie de provincies van Nederland; alle
provincies met steden en wateren komen aan bod.
Met rekenen, Getal en Ruimte, gaan we verder met cijferend optellen en aftrekken. We
leren cijferend vermenigvuldigen en delen. We maken een begin met breuken en
verhoudingen en gaan verder met digitaal klokkijken, meten en wegen, geldsommen.

In groep 6 maken de kinderen een werkstuk; dit werkstuk wordt beoordeeld met een
cijfer.
Huiswerkdag is op dinsdag; dan moeten de kinderen het gemaakte huiswerk inleveren.
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
- schrijven: Schrijven leer je zo
- verkeer: Wijzer door het verkeer
- topografie: Geobas
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.
→ Link naar dit document wordt door Sytze toegevoegd.
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. De
boekbesprekingen vinden plaats na de herfstvakantie op de donderdag. Er volgt nog
een schema.
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 ons per e-mail bereiken of ons na schooltijd
even aanspreken. Onze e-mailadressen zijn:
janet.baars@ekcdeolijfboom.nl (bereikbaar op maandag en dinsdag)
marianne.van.os@ekcdeolijfboom.nl (bereikbaar op woensdag, donderdag en vrijdag)
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.
Verjaardagen
Een verjaardag moet gevierd worden. Het uitdelen van een traktatie is voor een jarige
altijd een groots moment. Onze voorkeur gaat uit naar een eenvoudige en liefst
gezonde traktatie (niet te grote porties en niet te calorierijk) voor de klas en eigen
leerkracht.

