Datum:

Belangrijke data:
2 september: Nieuw IPC-unit
4 september: Nieuwschooljaarreceptie
9 september: Start van de startgesprekken
11 september: Mad Science workshop (onder schooltijd)
18 september: Koffie- en theemoment voor ouders met directie
18 september: Informatieavond
2 oktober:
Start van de Kinderboekenweek ‘Reis mee’ (duurt t/m 13-10)
4 oktober:
Studiedag; alle leerlingen zijn vrij
7 oktober:
Week van de pauzehap
17 oktober:
Carrousel
17 oktober:
Start van de Kledingactie
21 oktober:
Start van de herfstvakantie

30 augustus 2019

Welkom in groep 5-6
Dinsdag 27 augustus was de eerste schooldag van dit schooljaar voor de kinderen. De kinderen
keken op het digibord waar zij zaten, zochten hun plek en babbelden over de vakantie met hun
groepje. Na een spreekbeurt over mezelf (meester Sven) hebben de kinderen d.m.v. een bingokaart
gevraagd naar de vakantie-ervaringen van hun klasgenoten. Ook mogen elke dag een aantal
kinderen een verhaal vertellen over hun zomervakantie. Na flink gepraat te hebben, was het hierna
dan toch echt tijd voor de eerste les: een dictee en een schaduwtoets (om het beginniveau vast te
stellen). Vanaf woensdag zijn de reguliere lessen van start gegaan.
De Vreedzame School
De eerste twee weken zal er iedere schooldag een les gegeven worden uit ‘De
Vreedzame School’. Zo worden er door de leerkrachten regels vastgesteld en
door de kinderen samen afspraken gemaakt. Ook hebben de kinderen zelf
taken bedacht en gekozen om iedere dag samen het klaslokaal netjes op te
ruimen, want ieder kind is verantwoordelijk voor de netheid van het lokaal.
De nadruk ligt op een positief werkklimaat creëren met elkaar. Na deze twee
weken zal er iedere week een les worden gegeven.
Vrijdag (al in de Parro)
Op vrijdag gaat groep 5 schoolzwemmen. De bus vertrekt al om 8.30 uur, dus de kinderen moeten
uiterlijk om 8.25 uur in de eigen klas zijn. Groep 6 gaat gymmen (samen met de groep 6 van groep
6-7). De groep 6’ers komen eerst naar school en fietsen onder begeleiding van de leerkracht naar
de gymzaal om 8.35 uur. Iedere woensdag en om de vrijdag zouden wij graag een ouder willen die
ons kan begeleiden. Als je mee wilt, heel graag! De invullijsten hangen op de deur.

Wat komt er de komende weken aan de orde?
Taal
Groep 5 leert:
● verschillende werkwoordsvormen;
● hoe je de betekenis van moeilijke woorden kunt onthouden;
● lidwoorden en zelfstandige naamwoorden;
● samenstellingen.
Groep 6 leert:
● hoe je woorden op verschillende manier kan leren;
● voorzetsels;
● hoe je de woorden kunt uitleggen en onthouden;
● hoofdzaken uit een tekst halen;
● telwoorden;
● pictogrammen, logo’s en logogrammen.
Spelling
Groep 5 leert:
● termen uit groep 4;
● woorden met open lettergreep (mo-len);
● woorden met gesloten lettergreep (mol-len);
● woorden met ei en ij.
Groep 6 leert:
● schrijf wat je hoort;
● woorden met open lettergreep (mo-len);
● woorden met gesloten lettergreep (mol-len);
● woorden met ei en ij.
IPC
Groep 5-6 en groep 6-7 starten aankomende maandag met het eerste
IPC-thema. Waar dit thema over gaat, willen we nog niet verklappen!
In deze unit staat de volgende vaardigheid centraal:
Ik spreek en luister in mijn groepje. Ik geef mijn mening en ik luister naar
de mening van de anderen, waarbij ik positief op de anderen reageer.

Rekenen
Hieronder staan de doelen van het blok die aan het eind van het blok
ook getoetst wordt. Er worden ook nieuwe onderdelen aangeboden,
die niet gelijk getoetst worden. Met deze onderdelen
gaan alle kinderen eerst goed oefenen.
Groep 5 leert:
● Plus- en minsommen uitrekenen;
● De prijs uitrekenen;
● Getallen op een getallenlijn plaatsen;
● Wijzers in de klok tekenen en de digitale tijd opschrijven;
● De tekening symmetrisch afmaken;
● Geldbedragen t/m 100 aftrekken;
● Keersommen maken en uitrekenen;
● Gepast betalen.
Groep 6 leert:
● Getallen tot 1000 op de getallen plaatsen;
● Plus- en minsommen tot 1000 uitrekenen;
● Handig vermenigvuldigen met grote getallen;
● Handig delen met grote getallen;
● De juiste maat kiezen bij een plaatje en maten omzetten;
● Een kalender aflezen;
● Gepast betalen;
● Ongeveer plus- en minsommen uitrekenen.

