Wij zijn Marian Vosman en Hanneke Breteler,
leerkrachten van groep 5. Marian staat op maandag,
dinsdag en woensdag voor de groep en Hanneke op
maandag vanaf 10.30u en donderdag en vrijdag. Op
maandag zijn wij dus beiden aanwezig en kunnen we
kinderen in groepjes of individueel extra begeleiden.

Veel lezen is heel belangrijk!
Voor begrijpend lezen gebruiken we de methode
Nieuwsbegrip. We gebruiken de methode “Estafette”
voor het technisch lezen.
Er wordt veel geoefend voor het AVI-lezen. De
kinderen oefenen individueel of in tweetallen. Elke
ochtend beginnen we met een kwartier lezen. We
hopen dat de kinderen aan het einde van het jaar
minimaal AVI- E5 beheersen.

Godsdienst

Rekenen

Wij starten ’s ochtends met een gebed of een lied en
we eindigen de dag ook met een gebed of lied. Er
wordt een Bijbelverhaal of een spiegelverhaal verteld,
we zingen liedjes en we vertellen aan elkaar wat we
beleefd hebben. We gebruiken hiervoor de methode
Kind op Maandag.

We werken met de methode
“De Wereld in Getallen”.
In groep 5 komen de
volgende onderdelen vooral
aan de orde:
Plus en min tot 100, getallenlijn tot 1000, klokkijken
(analoog en digitaal), geld rekenen, verhaalsommen,
tafels van 1 t/m 12 en 25. De kinderen hebben in
groep 4 de tafels geoefend, maar ook dit jaar blijven
we de tafels herhalen. Extra oefeningen kunnen de
kinderen thuis doen via Ambrasoft/Mijn Klas.
Bent u thuis de inloggegevens van Mijn Klas kwijt, dan
kunt u nieuwe bij mij vragen. (geen probleem!)

Even voorstellen

Taal/ lezen
In groep 5 werken we met de taalmethode: “Taal
actief”. Er is veel aandacht voor woordenschat, maar
ook onderwerpen als taalvorming, zinsbouw etc.
komen aan de orde. Spelling: We oefenen veel in de
klas maar af en toe zal er ook een extra blad met
spelling mee naar huis gaan of uw kind krijgt een
account op BLOON. Dat oefenen is niet voor iedereen
noodzakelijk. Als uw kind wel thuis moet oefenen,
geven wij dat aan. Elk blok wordt met een toets
afgesloten.

Schrijven
De kinderen oefenen met het schrijven van de
hoofdletters. Om goed te kunnen schrijven moeten de
kinderen een goede vulpen hebben. Wanneer de pen
op school kapot gaat is het de bedoeling dat uw kind
een nieuwe vulpen meeneemt van thuis.

Wereldoriëntatie
Dat zijn vakken als aardrijkskunde, geschiedenis,
verkeer, natuuronderwijs en techniek.
Aardrijkskunde, natuuronderwijs en geschiedenis
gaan vooral om de wereld en de tijd heel dicht om
hen heen. Bij verkeer gaat het om het aanleren van de
basisregels bij het lopen en fietsen.
Nieuw in groep 5 is dat de kinderen toetsen krijgen
voor aardrijkskunde en geschiedenis. De toetsen in
groep 5 kunnen prima gemaakt worden zonder thuis
te oefenen. De kinderen krijgen de samenvattingen
mee naar huis om vast te oefenen met “leren/ lezen”
van huiswerk. Voor topografie krijgen de kinderen
huiswerk mee.

Leefstijl
Leefstijl staat voor sociaal-emotionele vaardigheden.
Het programma van Leefstijl kent zes thema's:
Thema 1: De groep dat zijn wij! (over sfeer in de
groep)
Thema 2: Praten en luisteren (over communicatie)
Thema 3: Ken je dat gevoel (over gevoelens)
Thema 4: Ik vertrouw op mij (over zelfvertrouwen)
Thema 5: Iedereen anders, allemaal gelijk
Thema 6: Lekker gezond

Engels
Dit jaar krijgen de kinderen voor het eerst Engels. Om
de week wordt er een les behandeld met de methode
“Take It Easy”. Dit gebeurt met hulp van een native
speaker via het digibord. Aan het einde van een blok
krijgen de kinderen een aantal woordjes mee naar
huis. Op het toetsblaadje staan een aantal woorden in
het Engels waar de kinderen de betekenis in het
Nederlands achter moeten schrijven.

Expressie

Computers

Om de week krijgen de kinderen muziekles van juf
Johanneke. Daarnaast is er elke week ruimte voor
knutselen, tekenen of drama . Ook is er voor iedere
groep een activiteit in de speeldoos vanuit het
kunstmenu.

Een aantal keren in de week oefenen de kinderen
op de Chromebooks.

Gymnastiek

Thuis oefenen
Het is belangrijk dat kinderen ook thuis oefenen.
-De spellingwoorden zijn al eerder genoemd.
(www.bloon.nl) . Ook is het fijn als de kinderen
thuis de analoge en digitale klok oefenen.
-Heel belangrijk is dat de kinderen de tafels goed
geautomatiseerd hebben. (ook van achter naar
voren)
-Veel lezen, ook thuis, is erg belangrijk! Technisch
lezen en begrijpend lezen komt in ieder vak terug.
-Dit jaar zullen alle kinderen een boekenbeurt en
een spreekbeurt voorbereiden en presenteren. Als
het zover is krijgen de kinderen een informatieblad
mee over het hoe en wat
Traktaties
Een verjaardag vieren doen wij rond de pauzetijd
tussen 10.00 en 10.15 uur.
Klassendienst
Uw kind heeft ongeveer 4 keer dit jaar
klassendienst. Dit houdt in dat hij/zij 1week lang na
schooltijd wat langer in de klas blijft voor een
aantal taakjes. Het rooster hangt in de klas.

We hebben gymnastiek op dinsdag- en
donderdagmiddag. De gymles wordt beide keren
gegeven door een vakleerkracht.. Het is belangrijk
dat de kinderen gymkleren en gymschoenen(!) bij
zich hebben Turnpakjes alleen met broekje.

Zelfstandigheid
Wij werken met dobbelstenen in de klas. Na de
instructie lopen we volgens een vaste route door
de klas. De kinderen kunnen het aangeven als zij
een vraag hebben. Ze werken, totdat de leerkracht
komt, zelfstandig verder aan iets wat ze wel
kunnen. We noemen dit ook wel uitgestelde
aandacht. Op deze manier is er tijd om met
kinderen individueel of in kleine groepjes te
werken aan de instructietafel.

Verder...

Huiswerk
In groep 5 krijgen de kinderen 1x in de week
huiswerk. Op dinsdag krijgen ze een stencil mee
naar huis. Deze moet de week daarop weer
ingeleverd worden. Ook moeten kinderen af en toe
thuis werken aan Nieuwsbegrip en het leren van
de tafels.

Met vriendelijke groet,
Marian & Hanneke

Informatie groep 5
2018-2019
Informatie over groep 5 voor
schooljaar 2018-2019. Als u
vragen of opmerkingen heeft,
komt u dan gerust naar ons toe.
Het liefst na 14.45 uur.
U kunt ons ook mailen:
marian@gasparddc.nl
hannekebreteler@gasparddc.nl

