
Welkom in groep 6 
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Beste ouders, 

In dit boekje staat een korte omschrijving van groep 6. U vindt er informatie over de 

dagelijkse gang van zaken en andere informatie die van belang is. 

 

 

Juf Danitsja van der Veer 

dvanderveer@primas-scholengroep.nl 

 

Meester Louis Reijnhoudt 

lreijnhoudt@primas-scholengroep.nl 
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In groep 6 worden deze methodes gebruikt: 

Rekenen:    Wereld in Getallen 

Taal:    Taal Actief 

Spelling:   Taal Actief - Spelling 

Natuur:    Leefwereld 

Engels:    Take it Easy 

Begrijpend lezen:   Nieuwsbegrip 

Aardrijkskunde:   Argus Clou aardrijkskunde 

Godsdienst:   Woord zonder Grenzen 

Soc. Em. Ontwikkeling:  Leefstijl 

Geschiedenis:    Argus Clou geschiedenis 

Gymnastiek:    Z@pplessen 

Handvaardigheid:   Moet je doen! 

Muziek:    Moet je doen! 

Drama:    Moet je doen! 

Werkdagen van de juf en meester 

Juf Danitsja: dinsdag, woensdag en vrijdag  

Meester Louis: maandag en donderdag 

Het bord 

Op het whiteboard staat het rooster van de dag middels dagritmekaarten. Het geeft 

duidelijkheid en structuur voor de kinderen. Hier kunnen ze zien wat we de dag gaan 

doen en welke lessen we hebben.  

Ook het huiswerk staat op het bord. Verder staan er afspraken die we gemaakt hebben 

met elkaar of andere zaken die van belang zijn. 

Hoe ziet een dag eruit in groep 6? 

We beginnen de dag met lezen. Binnenkort starten we met een nieuwe manier van lezen; 

LIST lezen (zie Info september). Na het lezen luisteren we naar een verhaal uit de 

bijbel. Samen beginnen we de dag en bespreken we wat we deze dag gaan doen. 

Vervolgens gaan we aan de slag met rekenen of taal. De kinderen krijgen instructie, we 

bespreken de doelen en gaan aan de slag. De kinderen hebben in hun laatje een stoplicht 

kaartje. Als ze een vraag hebben kunnen ze deze gebruiken. Wij lopen langs om de 

kinderen te helpen. Om 10.00 uur hebben we pauze en lezen we de kinderen voor uit een 

boek. Daarna gaan ze even buiten spelen. Na de pauze gaan we aan de slag met spelling 



CBS ’t Klinket – schooljaar 2017 - 2018 Pagina 4 

 

en een zaakvak. Na de middagpauze gaan we beginnen met de andere vakken die we nog 

hebben. 

Regels en afspraken 

In de klas hebben we samen regels en afspraken gemaakt. Deze hangen bij de deur als 

je de klas binnenkomt. Elke dag herhalen we deze regels zodat we er samen een leuk, 

gezellig en leerzaam schooljaar van kunnen maken. De kinderen moeten zich veilig voelen 

bij ons op school. Ook hangt er een lijstje met de taken van de klassendienst.  

Huiswerk 

 

De kinderen krijgen enkele keren per week huiswerk mee naar huis. Dit is huiswerk van 

spelling, rekenen, topografie en incidenteel van geschiedenis en aardrijkskunde 

Met z’n allen schrijven we de huiswerkopdrachten in de agenda. Geen agenda bij? 

Notitie in de map…. Huiswerk niet gemaakt? Idem.  

De kinderen moeten verantwoordelijkheid gaan dragen voor hun eigen werk. 

  

Spreekbeurt en boekbespreking 

In het eerste half jaar houden de kinderen een boekbespreking over een eigen gekozen 

boek.  

In het tweede half jaar houden de kinderen een spreekbeurt over een onderwerp waar 

hun interesse naar uit gaat.  

Hoe ze dit aan moeten pakken wordt in de klas besproken en er wordt een stappenplan 

op papier mee naar huis gegeven. 

 

Zorg in en buiten de klas: 

 

Buiten de klas: 

Jacqueline Bok (intern begeleider) 

 

In de klas:  

De leerkrachten van groep 6. Ook juf Shannon 

helpt ons in de klas. Deze zorg richt zich op: 

verlengde instructie, verrijking en herhaling en 

continuering van door de IB’er opgestelde plannen.                                                                     
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Speciale activiteiten in groep 6: 

Elk jaar wordt er door de natuurouders een onderwerp vastgesteld waarover in de klas 

wordt gewerkt. Soms wordt er een gastspreker uitgenodigd of we gaan op excursie. 

Daarnaast zijn er gedurende het jaar af en toe gastlessen en/of excursies passend bij 

hetgeen in de klas op dat moment centraal staat. 

iPads/SkoolPads 

De bovenbouw van onze school werkt met deze tabletcomputers. Er zijn diverse apps 

geïnstalleerd waarmee de kinderen de basisvaardigheden kunnen trainen/onderhouden. 

Te denken valt aan breuken, tafels, hoofdrekenen, topografie, ontleden, 

werkwoordspelling, spreekwoorden e.d.   

Let wel: de iPad is een hulpmiddel en wordt verantwoord ingezet. De iPad blijkt ook een 

erg makkelijk hulpmiddel om snel even iets op te zoeken op internet. Er is immers geen 

opstarttijd. 

Het gaat er NIET om dat de computers de boeken en schriften gaan vervangen. Een pc/ 

iPad is een apparaat wat gebruikt wordt om de aangeboden stof te automatiseren en 

paraat te houden.  

Daarnaast hebben we de beschikking over Windows 10 tablets, de SkoolPads. Hierop 

kunnen de kinderen aan de slag met de oefenprogramma’s die horen bij onze 

lesmethodes. 

 

 

 

Parro: 

Wij willen graag, net als vorig jaar, ‘Parro’ gebruiken in groep 6. Doet u met ons mee? 

‘Parro’ is feitelijk een soort besloten WhatsApp omgeving waarbij wij als leerkrachten in 

contact staan met de ouders en andersom. Binnenkort ontvangt u een e-mail waarmee 

‘Parro’ geactiveerd kan worden. De gratis app is te downloaden op uw smartphone en ook 

op de computer te gebruiken. Deze app geeft ons veel voordelen: 

• Het wordt voor ons heel makkelijk om u op de hoogte te houden. Onze berichten 

komen direct aan én kunt u - in tegenstelling tot briefjes - niet kwijtraken! 

• We kunnen (bijvoorbeeld) tijdens een excursie of schoolreisje heel eenvoudig de 

leukste foto’s met u delen. Geniet mee met de leukste avonturen van uw kind! 

• We hebben hiermee één plek in handen om met u (privé) en met alle andere ouders 

te communiceren. Wij kunnen via ‘Parro’ direct contact hebben. 
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Wilt u meer weten? Lees dan verder op www.parro.com. 

Zoek op ‘Parro’ in: 

  

Computer of Windows Phone? Ga naar talk.parro.com. 

Nog enkele aandachtspunten: 

• Handvaardigheid: elke dinsdag. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen niet hun 

allerbeste kleren aantrekken? 

• Gym: elke donderdagmorgen (10.30–12.00 uur). 

• Denkt u aan de vrijwillige ouderbijdrage? 

• Gevonden voorwerpen: voorin de hal staan bakken met gevonden voorwerpen. Elke 

vrijdag voor de vakantie worden de bakken geleegd. 

• We sparen dit jaar voor het goede doel: manege Paardoes. 

• www.cbsklinket.nl Controleer deze site regelmatig. Er staan leuke foto’s op, de 

info wordt maandelijks geplaatst en er staan tal van andere wetenswaardigheden 

op. 

• Op vakantie of verlof aanvragen? Wij moeten ons aan de regels houden en die 

zijn (terecht) streng. U kunt een aanvraagformulier krijgen bij meester Martien 

of via de website van onze school. 

 

We gaan er met elkaar een fantastisch jaar van maken:  

de ouders, 

juf Danitsja   

meester Louis 

en 

de kinderen! 

http://www.parro.com/
http://www.cbsklinket.nl/

