Groep 5
Algemeen
Groep 5 heeft twee vaste
leerkrachten; Mieke
Buddingh en Tanneke van
Nimwegen. Ook Daan van
Amerongen, nieuw op onze
school, zal regelmatig de
lessen verzorgen en extra
hulp bieden.
Heeft u vragen,
opmerkingen, of is uw kind
ziek, laat het ons weten via
de mail. Wij zijn zo goed op
de hoogte en kunnen direct
inspelen op de thuissituatie.
Ons mailadres:
groep5@groenvanprinsterer
school.nl

Dagopening
De kinderen komen om 8.20
uur naar binnen. Dan gaat
ook de bel. Er is dan tijd om
taken af te ronden. Dit zijn
taken die nog afgemaakt
moeten worden of nog in het
verschiet liggen. Dit geeft de
leerkracht extra ruimte om
met een aantal kinderen het
werk te bespreken van de
dag ervoor.
Om 8.30 start de les. Om de
rust in de klas zoveel
mogelijk te garanderen is
het de bedoeling dat de
kinderen voor schooltijd
thuis naar het toilet gaan.
Daarna beginnen we de dag
met zingen en een
(Bijbel)verhaal.
Rekenen
Dagelijks rekenen we
minimaal 60 minuten. Soms
beginnen we de les met een
aantal hoofdrekensommen.
We maken gebruik van de
methode Rekenrijk en
werken met chromebooks
waarbij de
kinderen
allemaal op
eigen niveau

worden gevolgd en
uitgedaagd.
Taal en spelling
Taal en spelling staan
dagelijks op het rooster. We
werken met de methode
Staal.
Lezen
We beginnen de dag vaak
met lezen. Daarnaast
gaan we drie keer per week
Estafette lezen. De kinderen
werken dan in drie
verschillende niveaugroepen.
Daarnaast is het belangrijk
om ook thuis lekker veel
(hardop) te lezen.

Begrijpend lezen
Voor begrijpend lezen
maken we gebruik van de
methode Nieuwsbegrip. Dit is
een online lesmethode
waarbij de kinderen
wekelijks een tekst over een
actueel onderwerp krijgen.
Met behulp van deze tekst
maken de kinderen
opdrachten.

Schrijven
We werken met
de methode
Pennenstreken.

Engels
Met Engels werken we met
de methode van Take it
easy. Het doel is hierbij het
luisteren en het spreken.

Verkeer
We werken met de
verkeerskrant van Veilig
Verkeer Nederland.

Geschiedenis
De geschiedenislessen
worden gegeven vanuit de

methode Brandaan. We
maken gebruik van
verschillende
verwerkingsopdrachten,
zoals coöperatieve
werkvormen. De vakken
geschiedenis, aardrijkskunde
en natuur worden vaak aan
elkaar gekoppeld. Een
onderdeel van Ontdekkend
leren.

Aardrijkskunde
We gebruiken de methode
Meander. Halverwege het
jaar krijgen de kinderen ook
topografie bij ieder
hoofdstuk. Dit krijgen de
kinderen mee naar huis om
te oefenen. Topografie wordt
beoordeeld op kennis en
spelling.

Natuur
We werken met de Denk
Door Doe bladen in
combinatie met lessen van
Schooltv.
Muziek
Naast het zingen bij de
dagopening en zomaar even
tussendoor krijgen de
kinderen muziekles aan de
hand van de nieuwe
lesmethode “Eigenwijs”.
Verder worden er projecten
aangeboden door de
muziekschool.
Techniek
De kinderen krijgen jaarlijks
10 technieklessen vanuit de
Techniektorens.
Creatief
In verband met het
veranderde rooster
gaan we ons
oriënteren op het
invullen van de
creatieve lessen.
Natuurlijk starten we in de
klas met creatieve lessen.

Wellicht dat deze op een
later moment groepsdoorbroken zullen kunnen
plaatsvinden.

mogen ze zelf kiezen en mag
bijvoorbeeld gaan over een
dier of een sport.

Gym / Sport
De kinderen hebben op
maandag en woensdag gym.
Maandag hebben de
kinderen in de ochtend les
van Paul van den Brink.
Woensdag.
hebben de kinderen in de
ochtend les van
Maarten van Brenk.

Zelfcorrectie
De kinderen controleren
regelmatig hun eigen werk.
Daarbij leren wij de kinderen
dat ze van foutjes juist
kunnen leren als ze kijken
waar het fout is gegaan.
De kinderen controleren hun
werk met groene inkt en
schrijven met blauwe inkt of
met potlood.

Uitjes / excursies
Het hele jaar door vinden er
uitjes plaats. Vaak krijgen
we deze aangeboden via
Kunst Centraal. Zodra we
een datum weten, maken we
deze bekend per mail. Hierin
doen we dan tevens een
oproep wie er mee wil om
eventueel te rijden en te
begeleiden.
Ook gaan we altijd met de
kinderen van groep 5 naar
het Archeon.

Klassenouder
We hebben nog geen
klassenouder. Wie geeft zich
op? Hij/ Zij zal soms,
namens de leerkrachten, een
beroep op u doen voor
vervoer of andere
ondersteuning.
Wie, wat, waar, wanneer?
Maandag
Juf Tanneke en Meester
Daan
Meester Paul (gym)
Dinsdag
Juf Tanneke en Meester
Daan
XL-kinderen ’s ochtends bij
Juf Marijke.
Woensdag
Juf Mieke en Meester Daan
Meester Maarten (gym)
Donderdag
Juf Mieke en Meester Daan

Spreekbeurt
Aan het begin van het jaar
wordt er met de kinderen
een afspraak gemaakt
wanneer zij in dat schooljaar
hun spreekbeurt willen gaan
houden. Het onderwerp

Vrijdag
Juf Mieke

