Groep 6
Mail:
groep6@groenvanprinsterer
school.nl
De leerkrachten zijn vanaf
14:45 bereikbaar per
telefoon of op afspraak.
Heeft u een dringende vraag
of mededeling dan kunt u
altijd contact opnemen met
onderstaand nummer.
030-2204652
Dagopening
Tijdens de dagopening staan
de bijbelverhalen centraal.
We zingen ook regelmatig
liedjes uit de methode Kind
op Maandag.
Rekenen
Dagelijks rekenen we
ongeveer 60 minuten.
Regelmatig beginnen we de
les met een aantal sommen
hoofdrekenen. We maken
gebruik van de methode
Rekenrijk. De lesstof wordt
met name op het
chromebook verwerkt
daarnaast werken we
gedifferentieerd.
Taal en spelling
Taal en spelling staan
dagelijks op het rooster. We
werken met de methode
voor taal en spelling Staal.
Bij taal doen de kinderen
eerst kennis op over een
bepaald onderwerp, deze
verwerken zij uiteindelijk in
een presentatie of publicatie.
Bij spelling wordt gebruik
gemaakt van de
spellingaanpak van José
Schraven. Meer informatie
over haar aanpak is te lezen
op de website
http://www.zoleerjekinderen
lezenenspellen.nl/

Lezen
Drie keer per week werken
we in de klas met de
methode Estafette. De
kinderen werken dan in drie
niveaugroepen.
Daarnaast is het belangrijk
om ook thuis lekker veel te
lezen. Plezier in lezen werkt
heel goed bij de
leesvordering van uw kind.
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. We besteden
veel aandacht aan
tekstbegrip. De kinderen
werken zowel op papier als
op het chromebook.
Engels
We werken met de methode
Take it easy. Dit is een
digibordmethode die gebruik
maakt van native speakers
en via filmpjes en
muziekclips de kinderen in
aanraking brengt met ‘real
life’ situaties waarin de
voertaal altijd Engels is. Een
les uit Take it easy wordt
over een week verdeeld,
zodat de kinderen meerdere
keren per week met Engels
bezig zijn.

Verkeer
We werken met de
Verkeerskrant van Veilig
Verkeer Nederland.

Wereldoriëntatie
Bij de vakgebieden
aardrijkskunde, geschiedenis
en natuur willen we de
beleving bij kinderen voor de
wereld om hen heen verder
versterken door in te zetten
op het stellen van vragen en
het beantwoorden van deze
vragen. Zodanig dat ze de
wereld om hen heen actief
verkennen.
We voeren kinderen mee in
het onderwerp dat centraal
staat door vooraf het
onderwerp te introduceren
en dit onderwerp in een
coöperatieve vorm met de
kinderen verder te
verkennen. Bijvoorbeeld via
muurkranten, dans, collages
of presentaties.
Wat willen we bereiken?
Dat de leervragen van
kinderen bij wereldoriëntatie
centraal staan, zodat de
kinderen intrinsiek
gemotiveerd zijn en dat de
uitdaging voor de kinderen
groot is en direct aansluit bij
hun belevingswereld.
Daarnaast bieden we
kinderen leerstof die past bij
de ontwikkelingen in de
huidige maatschappij.
Muziek
We geven muziek volgens de
methode Eigenwijs. Daarin
komen verschillende
elementen van muziek op
afwisselende wijze aan bod.
Techniek
De kinderen krijgen jaarlijks
technieklessen aangeboden.
Daarbij wordt ook
gebruikgemaakt van de
Techniek Torens.

Creativiteit
Uiteraard worden er
tekenlessen en andere
creatieve opdrachten in de
klas gedaan. We bekijken
nog intern hoe we weer crea
in gemengde groepen vorm
kunnen geven.
Uitjes / excursies
De kinderen volgen een
aantal activiteiten van Kunst
Centraal op het gebied van
drama, dans en/of muziek.
Dit schooljaar zal dat zijn op
donderdag 17 januari,
donderdag 24 januari en
dinsdag 11 juni.
Gym / sport
De kinderen hebben op
maandag en woensdag gym.
Maandag hebben de
kinderen aan het eind van
de ochtend les van Paul op
de Marie Curieweg.
Woensdag hebben de
kinderen aan het eind van
de middag gym van Maarten
op de Marie Curieweg. Aan
het eind van het jaar zijn er
weer de sportdagen voor de
Biltse scholen.
Huiswerk
Op de donderdag krijgen de
kinderen huiswerk mee naar
huis. Eventueel leerwerk
wordt deze dag ook
getoetst.
Werkstuk
De kinderen maken aan de
hand van een stappenplan
een werkstuk over een
onderwerp.
Spreekbeurt
De kinderen geven een
spreekbeurt over een
zelfgekozen onderwerp. Ze
bereiden dit thuis voor. Een
spreekbeurt duurt 10 tot 15
minuten en wordt

ondersteund met een
PowerPoint of vergelijkbaar
programma.

Wie, wat, waar, wanneer?
Het rooster ziet er als volgt
uit:

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. De
leerkrachten controleren het
werk van de kinderen met
rode of zwarte inkt. De
kinderen mogen daarom
alleen met blauwe inkt
schrijven of met potlood!

Maandag
juf Lisette
meester Paul (gym)

Schrijven
Kinderen op De Groen
schrijven met een passende
pen met blauwe inkt of
potlood. Kinderen schrijven
met potlood in hun
dicteeschrift. Via het bord
kijken ze hun dictee na en
gummen fouten uit en
schrijven het woord daarna
met de juiste spelling in hun
schrift. Zo blijft het juiste
woordbeeld achter in het
schrift. We werken met de
methode Pennenstreken.
Mobiele telefoons
We merken dat er steeds
meer kinderen zijn die al op
jonge leeftijd over een
mobiele telefoon beschikken.
Wij vinden het op De Groen
niet wenselijk dat kinderen
die telefoons meenemen
naar school; het leidt af. De
kinderen zijn in geval van
nood altijd bereikbaar via
ons schoolnummer. We
willen de telefoon dan ook
niet zien onder schooltijd;
gebeurt dat wel dan zullen
we de telefoon innemen en
op een nader te bepalen
tijdstip weer teruggeven.

Dinsdag
juf Lisette
Woensdag
meester Robin
juf Marijke (XL)
meester Maarten (gym)
Donderdag
meester Robin
Vrijdag
Juf Lisette
Klassenouder
De klassenouder is Barbara
Admiraal. Zij zal soms,
namens de leerkrachten, een
beroep op u doen voor
vervoer of andere
ondersteuning.
Luizencontrole
Elke woensdag na de
vakantie is er luizencontrole.
Gelieve hier rekening mee te
houden. We zoeken hier nog
“luizenpluizers”voor.

