Informatie over groep 5
Juf Mariël: maandag t/m woensdag
Juf Kübra: donderdag en vrijdag

Algemene zaken
 Schoolregels:




In de school praten wij Nederlands
Toiletten gebruiken we netjes
Niet fietsen op het schoolplein

 Wat wij verwachten:






Uitgeruste kinderen
Op tijd komen (08.30 uur)
Ontbijten in de ochtend
10.15 fruit/ groente 11.45 bruin brood
Water drinken in de pauzes

 Overig:


Dokter/tandartsbezoek liefst na schooltijd
Ouderbijdrage en schoolreisgeld (50 euro)
Schoolpraat-app om op de hoogte te blijven



www.obsdespiegel.org




Groep 5

2018- 2019
Vakken
 Gym
Woensdag- en donderdagochtend om 10.45
uur tot 11.30 uur. Er wordt gedoucht.

 Taal actief
Spelling, taal, digitaal

 Argus Clou

Geschiedenis en aardrijkskunde

 Begrijpend lezen
Nieuwsbegrip XL

 Wereld in getallen
Rekenen, digitaal

Rekenen
 We werken sinds dit jaar met de methode “ Wereld in getallen” digitaal. Tijdens
de rekenles is er een basisinstructie. De kinderen die het nodig hebben krijgen
een verlengde instructie. Als de basistaken klaar zijn, werken de leerlingen
verder aan hun eigen taken op hun eigen niveau. Na ongeveer 4 weken wordt
getoetst of de doelen behaald zijn. Deze toets is schriftelijk.
 In groep 5 leren de kinderen:
 - de getallen tot en met 1.000
 - plus-, minsommen over het tiental,
keersommen, delen
 - tientallen tafels: 5 x 40 en 6 x 32
 - meten, oppervlakte, omtrek, kilogrammen, grammen.
 In groep 5 wordt de kennis van de tafels steeds belangrijker. Daarom worden
de kinderen gestimuleerd hun tafeldiploma te halen. Ook (digitaal)
klokkijken, werken met geld en maten en gewichten komen uitgebreider terug.
Het is fijn als u hier ook thuis eens aandacht aan besteedt.


Spelling/taal
 Wij werken met de methode ‘Taal Actief’. Binnen Taal

en Spelling wordt aan hetzelfde thema gewerkt. Binnen
de lessen zijn goede mogelijkheden om weer op drie
niveaus te werken.
 De lessen worden digitaal verwerkt. Voor spelling
worden er regelmatige schriftelijke dictees
afgenomen.
 Kijk ook eens op:
 http://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Ta
al/Taal-actief/Leerlijnenoverzicht/Leerlijnen-Taal.htm

Lezen

 In groep 5 lezen de

kinderen elke middag
minstens een kwartier in
hun eigen boek.

 Hardop lezen doen wij

daarna met een stukje
tekst of een rijtje woorden.

 Thuis lezen? Graag! En

voorlezen blijft ook in
groep 5 nog belangrijk en
leuk.
 Lees elke dag minstens 10
minuten hardop.
 Laat uw kind een eigen
boek uitkiezen. Het gaat
om het leesplezier!
 Stel vragen over wat uw
kind net heeft gelezen
(Wie, wat, waar, wanneer,
hoe,….).

Creatieve vakken, muziek en gym
 De groep heeft op woensdagen donderdagochtend gym.
Deze gymlessen worden
gegeven door meester
Dennis.
Gymschoenen en gymkleding
zijn bij de gymlessen
verplicht, anders kan er niet
gegymd worden. Het haar van
de meiden moet in een staart
zitten. Denk dus aan de
haarelastiekjes! Sieraden
natuurlijk af vanwege de
veiligheid.

 Elke maandag wordt er 30
minuten gezongen onder
leiding van een
muziekdocent. En elke
vrijdag is er les in het
bespelen van een instrument.
 Natuurlijk besteden we ook
aandacht aan de creatieve
vakken; denk aan tekenen,
knutselen, drama,
bewegingsspelletjes.

Kanjer
 De kanjermethode is

bedoeld om de sfeer in
de groep goed te houden
en/of te verbeteren.
 We leren de kinderen
naar hun eigen gedrag te
kijken en een spiegel
voor te houden.

Betekenis van de petten (gedrag)

Uitgestelde aandacht

Overig
 Klassendienst
 Elke dag hebben drie
kinderen klassendienst. Zij
doen dan kleine klusjes in de
klas, zoals vegen. De
klassendienst is rond 14.10
uur klaar.
 Ouderhulp in de groep
 Er zijn ieder jaar weer
activiteiten waar we uw hulp
hard bij nodig hebben. Te
denken valt aan:luizencontrole- excursieshulp bij feestjes.

Voor vragen kunt u altijd een
berichtje via de mail sturen:
m.dejong@zaanprimair.nl
k.ozdemir@zaanprimair.nl
Maar u kunt ook vóór of ná
schooltijd een afspraak maken.

