INFOKAART
verjaardag
Wij willen u verzoeken om even met de leerkracht kort te sluiten wanneer de verjaardag van uw kind
gevierd gaat worden. Wanneer uw kind jarig is, mag er getrakteerd worden op school. Het liefst een
gezonde traktatie.
U wordt verzocht om uitnodigingen voor kinderfeestjes niet op school uit te delen, tenzij dit voor de
hele klas is. Dit streven wij na om het gevoel van buitensluiting te voorkomen.
start van de dag
Om 08.25 uur gaat de zoemer en om 08.30 uur starten de lessen. Het is de bedoeling dat iedereen
om 08.30 uur in de klas is, zodat we de lessen op een rustige manier en op tijd kunnen starten. Op
het moment dat de kinderen in de klas zijn, pakken ze een leesboek en gaan ze aan hun tafel lezen.
Als uw kind ziek is geeft u dit uiterlijk 08.25 uur door. Dit kan via de schoolapp of telefonisch vanaf
08.00 uur. Andere (medische) afspraken kunt u middels een briefje of mail doorgeven aan de
groepsleerkracht.
bewegingsonderwijs
Wij horen graag van de ouders (via een briefje of mail) wanneer uw kind een reden heeft om niet
mee te doen met bewegingsonderwijs. De sportkleding bestaat uit een sportshirt en gymbroek of
een gympakje. Hemden moeten de kinderen uit doen. Verder is het dragen van gymschoenen, welke
niet buiten gedragen mogen worden, verplicht. Heeft uw kind geen gymschoenen bij zich, kan het
dus helaas niet meedoen. Dit is uit wettelijk en hygiënisch oogpunt.
De groepen 5 hebben bewegingsonderwijs op maandag en vrijdag. Op maandag hebben de
kinderen uit de klas van juf Marleen direct om 08.30 uur bewegingsonderwijs en mogen direct naar
de gymzaal komen. Op vrijdag geldt dit voor de kinderen die bij juf Lieke en juf Yvonne in groep 5/6
zitten.
huiswerk
De kinderen in groep 5 krijgen nog geen huiswerk. Wel verwachten wij van ouders ook thuis inzet
op het gebied van technisch lezen (samen lezen met uw kind) en het oefenen van de tafels. Dit is ook
makkelijk spelenderwijs thuis te oefenen middels Ambrasoft. Mocht u hiervoor de code verloren zijn,
kunt u altijd via de groepsleerkracht een nieuwe code aanvragen.
Lesstof
Rekenen
automatiseren
De tafels door elkaar uit het hoofd kennen.
Optellen en aftrekken tot en met 20 moet bijna als vanzelf gaan.
telrij tot 2000
Doortellen en terugtellen tot 2000 vanaf verschillende beginpunten.
optellen en aftrekken tot 1000
Getallen tot en met 1000 op de getallenlijn kunnen zetten.
Getallen in de juiste volgorde kunnen zetten van klein naar groot en andersom.

Getallen tot en met 1000 kunnen splitsen en samenstellen.
klokkijken op de digitale klok
rekenen met geld tot 1000 euro
meten
millimeter, decimeter, hectometer en kilometer gram, hectogram, kilogram, pond, milliliter,
centiliter, deciliter en liter.
Spelling
Luisterwoorden (woorden met bijv. ng, eeuw, aai, ooi, oei
Weetwoorden
Regelwoorden (bijv. open en gesloten lettergreep, vergrote trap, verkleinwoorden)
Taal
-

Verkennen van tekens (letter, leestekens, het alfabet)
Verkennen van woorden (woordbouw, woordsoorten)
Verkennen van werkwoorden (schrijven in tegenwoordige en verledentijd, persoonsvorm,
etc.)
Verkennen van taalgebruik (bijv. standaard- en streektaal, letterlijk en figuurlijk taalgebruik,
open en gesloten vragen)

Begrijpend lezen
Het lezen en begrijpen van eenvoudige teksten door middel van de 7 leesstrategieën (doel bepalen,
voorspellen, (voor)kennis ophalen, herstellen, vragen stellen, visualiseren, samenvatten).
Het is belangrijk dat de kinderen (ook thuis!) veel leeskilometers maken om het vloeiend en vlot lezen
te bevorderen, maar ook zeer zeker om de woordenschat te vergroten.
Topondernemers
Bij wereldoriëntatie worden er verschillende thema’s met ieder zijn eigen doelen behandeld in het
jaar. De nadruk ligt ook op het leren opstellen van doelen en onderzoeksvragen en het plannen.
Reflecteren op het eigen gedrag, manier van leren, samenwerken, communiceren en creativiteit.
En is het belangrijk dat de kinderen (ook thuis!) veel leeskilometers maken.
Class Dojo
We werken in de klas met Class Dojo. Dit is een beloningssysteem waarmee positief gedrag in de
klas beloond wordt. Dit kan zijn doordat een kind bijvoorbeeld erg goed meedoet met de les, maar
ook wanneer een (persoonlijk) doel behaald wordt. Er wordt met de kinderen gezamenlijk
vastgesteld wat de beloningen bij een bepaald aantal punten zijn.
Bereikbaarheid
Het algemene telefoonnummer van de school kan gebruikt worden om ons telefonisch te bereiken.
Daarnaast kunt u ons altijd op school, persoonlijk aanspreken. Verder kunt u de onderstaande
emailadressen gebruiken:
Groep 5:
Groep 5/6:

juf Marleen
juf Yvonne (ma, di, wo)
juf Lieke (do, vr)

marleen.vanderhorst@xpectprimair.nl
yvonne.vansanten@xpectprimair.nl
lieke.cijsouw@xpectprimair.nl

