
Groep 6
Meester Daan
Juf Margot

Mail:
groep6@groenvanprinsterer
school.nl

De leerkrachten zijn vanaf
14:45 uur bereikbaar per
telefoon of op afspraak.
Heeft u een dringende vraag
of mededeling dan kunt u
altijd contact opnemen met
onderstaand nummer.
030-2204652
Verder stellen wij het erg op
prijs om elkaar goed op de
hoogte te houden via de
mail. Wij vinden het fijn om
goed op de hoogte te zijn
van mogelijke
indrukwekkende
belevenissen van de
kinderen, zodat we daar op
in kunnen spelen en
natuurlijk lezen we het
graag als de gezondheid niet
optimaal is. Ook als er
vragen zijn, mail gerust, we
helpen graag.

Rekenen
Dagelijks rekenen we
ongeveer 60 minuten.
Regelmatig beginnen we de
les met een aantal sommen
hoofdrekenen.  Het is zeer
belangrijk dat de tafels er nu
goed in zitten en we blijven
dat dan ook trainen.
We maken gebruik van de
methode Getal en Ruimte jr.
De lesstof wordt in een
werkboek gemaakt in
combinatie met uitwerkingen
op de computer. In Google
Classroom worden
regelmatig documenten
gezet waarin wordt uitgelegd
welke rekenstrategie aan de
beurt is in de lessen.

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. De kinderen
werken met vaste
spellingcategorieën. Aan de
hand van de stappen kunnen
ze ieder woord goed leren
schrijven.
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 woord beeld achter in
het schrift.

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
leesbevordering van uw
kind.

Begrijpend lezen
Voor begrijpend lezen
maken we gebruik van de
methode Nieuwsbegrip. Dit is
een 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. Vaak in
groepsverband.

Engels
We werken met de methode
Groove me. Dit is een
digibord methode 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 Groove me wordt
over een week verdeeld,
zodat de kinderen meerdere
keren per week met Engels
bezig zijn.

Verkeer
We bespreken regelmatig
verkeerssituaties en werken
in de week van het Verkeer
intensief met dit onderwerp.

Sociaal Emotioneel
In het begin van het
schooljaar starten we weer
met de Gouden Weken en
later in het jaar de Zilveren
Weken. We maken  (weer)
kennis met elkaar en werken
aan het groepsgevoel waarin
vertrouwen en veiligheid
belangrijke onderwerpen
zijn. Verder werken we
natuurlijk gedurende het
schooljaar aan het omgaan
met elkaar en zijn we
nieuwsgierig wat ieder in
“het reizende koffertje”
meeneemt. De kinderen
zullen hier vast over
vertellen en hulp vragen.



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 werken o.a.
met het nieuwe programma
Faqta, waarin ontdekkend
leren centraal staat.

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. Ook dit jaar
gaan we weer ons best doen
verschillende projecten te
realiseren.

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. Ook gaan de
kinderen aan de slag met
dramalessen. Denk aan
uitbeelden, toneelstukjes
verzinnen, en een
podiumbeurt opvoeren voor
de school.

Uitjes / excursies
De kinderen krijgen een
aantal activiteiten
aangeboden op het gebied
van cultuur, drama, dans,
sport en/of muziek. In
Google Classroom worden de
belangrijke datums bekend
gemaakt.

We gaan hiervoor wellicht
meerdere keren op de fiets
weg. Het goed kunnen
fietsen/een goed werkende
fiets tot je beschikking
hebben is dus van belang!

Gym / sport
De kinderen hebben op
woensdag en vrijdag gym
van Coen van Eck in de
gymzaal 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. Het stappenplan
en de datums waarop iets af
moet zijn, zijn ook te vinden
op in Google Classroom.

Spreekbeurt
De kinderen geven een
spreekbeurt over hun
werkstuk. Ze bereiden dit
thuis voor. Een spreekbeurt
duurt 10 tot 15 minuten en
wordt ondersteund met een
presentatie.

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.

Schrijven
Kinderen op De Groen
schrijven met een potlood.
We werken met de methode
Pennenstreken.

Computervaardigheden:
De kinderen gaan verder
met het ontdekken van de
digitale wereld. We werken
verder aan de Google
Vaardigheden en gaan
verder met het
programmeren aan de hand
van Scratch jr.

Ook dit jaar is het weer
mogelijk om in te schrijven
voor de cursus Typeworld
voor het behalen van een
typediploma. Hier volgt nog
informatie over.

Koptelefoon/Oortjes:
Alle kinderen zorgen ervoor
dat een eigen koptelefoon of
een set “oortjes” op school
is.

Gezonde school:
Op onze school streven we
ernaar dat de kinderen
gezonde tussendoortjes
meenemen en het liefst ook
een eigen drinkfles of
-beker. Goed voor het milieu
en de gezondheid. We
hebben de afgelopen jaren



gemerkt dat bijna alle
kinderen al fruit of groente
hapjes mee hebben. Een
compliment waard!

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

Maandag
Meester Daan

Dinsdag
Meester Daan

Woensdag
Meester Daan
meester Coen (gym)

Donderdag
Meester Daan

Vrijdag
juf Margot
meester Coen (gym)

Onze klassenouders zijn
Dirk-Jan en Hanneke (Boaz)

Luizencontrole
Elke woensdag na de
vakantie is er luizencontrole.
Gelieve hier rekening mee te
houden. We zoeken hier nog
“luizenpluizers” voor.


