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Welkom in de groep 

Beste ouders, wij heten u van harte welkom in groep 5/6. In dit boekje staat een 

korte omschrijving van groep 5/6. U vindt er informatie over de dagelijkse gang 

van zaken en andere informatie die van belang is.  

Uiteraard bent u altijd welkom om in de klas te komen kijken. 

Dit kan bijvoorbeeld goed na schooltijd. Uw kind zal vast en zeker wel eens wat 

willen laten zien. 

Hebt u vragen of iets te vertellen over uw kind? Schroom niet en maak een 

afspraak of kom even langs. 

Korte vragen kunnen voor of na schooltijd besproken worden. 

Voor een langere vraag of gesprek kunt u het beste even een afspraak maken, 

zodat er voldoende tijd is om te praten met elkaar. 

Mochten er vanuit de groep belangrijke mededelingen zijn dan laten wij dit 

weten via de mail of uw kind krijgt dit schriftelijk mee naar huis. 

 

Mailadres Leerkrachten 

akesteloo@primas-scholengroep.nl  

wduym@primas-scholengroep.nl  

Werkdagen van de juffen  

Juf Annette: maandag, dinsdag  

Juf Wendy: woensdag, donderdag, vrijdag 

 

In groep 5/6 wordt met de volgende methodes gewerkt:  

Rekenen Wereld in getallen 

Taal Taal actief Taal 

Spelling Taal actief Spelling 

Natuur Leefwereld 

Engels Take it easy 

Geschiedenis/aardrijkskunde Argus Clou 

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip 

Godsdienst Woord zonder grenzen 

Soc. Em. Ontwikkeling Zien! 

Gymnastiek Z@pplessen 

Handvaardigheid,dans,drama 

Muziek: 

Moet je doen! 

Eigen-wijs 

mailto:akesteloo@primas-scholengroep.nl
mailto:wduym@primas-scholengroep.nl
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Organisatie in de klas 

Op het bord staat het rooster van de dag. Een rooster geeft duidelijkheid en 

structuur. Ook het huiswerk staat op het bord.  

Naast het whiteboard wordt het digibord intensief gebruikt.  

We werken met het stoplicht van de juf, het stoplicht van de kinderen, met 

groepshoofden en met klassendienst beurten. Twee kinderen hebben deze taak 

heel de week. Ze zijn ook iets later klaar dan 15.15 uur.  

 

Hoe ziet een dag eruit in groep 5/6?  

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

Daarna starten we met (woord)lezen. Na het lezen luisteren we naar een verhaal 

uit de bijbel. Vervolgens gaan we aan de slag met rekenen. 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 en taal. 

Na de middagpauze gaan we beginnen met de andere vakken die we nog hebben. 
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Huiswerk 

Dit schooljaar krijgen alle kinderen huiswerk mee en wel voor de volgende 

vakken: 

Zit u kind in groep 5: 

• Rekenen (herhaling van de tafelsommen 1 t/m 5 en 10, de tafelsommen 6 

t/m 9 en automatiseringsoefeningen, sommen tot 100, deelsommen 1 x per 

week) 

• Spelling (categoriewoorden die centraal staan, 1 x per week) 

• Geschiedenis (ongeveer 1 x in de 8 weken krijgen de kinderen een 

samenvatting mee naar huis ter voorbereidingen op de toets.) 

• Aardrijkskunde (ongeveer 1 x in de 8 weken krijgen de kinderen een 

samenvatting mee naar huis ter voorbereidingen op de toets.)  

Het is niet de bedoeling dat de kinderen de samenvattingen en 

begrippenlijsten uit het hoofd leren. Als de kinderen tijdens de lessen goed 

meedoen volstaat het doorlezen van de samenvatting! 

 

Ook krijgen de kinderen topografie mee naar huis om te leren. 

 

We geven als het nodig is extra leesopdrachten mee, na overleg met de ouders.  

 

En.... 

• Uw kind maakt dit jaar een boekverslag over een boek naar keuze, op 

zijn/haar eigen AVI-niveau. Dit zal zijn in de periode januari t/m maart. 

Rooster en informatie volgt t.z.t. 

• Uw kind houdt een boekbespreking over een boek naar keuze, op zijn/haar 

eigen AVI-niveau. Dit zal zijn in de periode oktober t/m januari. Het 

rooster hangt op in de klas. De kinderen kunnen zelf aangeven wanneer ze 

hun boekbespreking willen houden. Kijkt u gerust mee of de datum u 

schikt. Informatie hierover ontvangen de kinderen binnenkort of hebben 

ze al ontvangen. 

• Uw kind houdt een spreekbeurt over een onderwerp waar zijn/haar        

interesse naar uit gaat. Dit zal zijn in de periode januari t/m mei. Het 

rooster hangt op in de klas. De kinderen kunnen zelf aangeven wanneer ze 

hun spreekbeurt willen houden. Kijkt u gerust mee of de datum u schikt. 

Informatie hierover volgt t.z.t. 

 

Zit u kind in groep 6: 

Rekenen (herhaling en automatiseringsoefeningen van alle tafelsommen, 

sommen tot 100, deelsommen, delen met rest, digitaal klokkijken, breuken  (1 

x per week) 
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• Spelling (categoriewoorden die centraal staan, 1 x per week) 

• Geschiedenis (ongeveer 1 x in de 8 weken krijgen de kinderen een 

samenvatting mee naar huis ter voorbereidingen op de toets.) 

• Aardrijkskunde (ongeveer 1 x in de 8 weken krijgen de kinderen een 

samenvatting mee naar huis ter voorbereidingen op de toets.) 

Het is niet de bedoeling dat de kinderen de samenvattingen en 

begrippenlijsten uit het hoofd leren. Als de kinderen tijdens de lessen goed 

meedoen volstaat het doorlezen van de samenvatting! 

 

Ook krijgen de kinderen topografie mee naar huis om te leren. 

 

• 6x per jaar Engels. (woordjes) 

  

 

En.... 

• Uw kind maakt dit jaar twee boekverslagen over een boek naar keuze, op 

zijn/haar eigen AVI-niveau. Dit zal zijn in de periode januari t/m maart en 

april t/m mei. Informatie hierover volgt t.z.t. 

• Uw kind houdt een boekbespreking over een boek naar keuze, op zijn/haar 

eigen AVI-niveau. Dit zal zijn in de periode oktober t/m januari. Het 

rooster hangt op in de klas. De kinderen kunnen zelf aangeven wanneer ze 

hun boekbespreking willen houden. Kijkt u gerust mee of de datum u 

schikt. Informatie hierover ontvangen de kinderen binnenkort of hebben 

ze al ontvangen. 

 

• Uw kind houdt een spreekbeurt over een onderwerp waar zijn/haar        

interesse naar uit gaat. Dit zal zijn in de periode januari t/m mei. Het 

rooster hangt op in de klas. De kinderen kunnen zelf aangeven wanneer ze 

hun spreekbeurt willen houden. Kijkt u gerust mee of de datum u schikt. 

Informatie hierover volgt t.z.t. 

 

 

Zorg 

• Buiten de klas: Jacqueline Bok (Intern begeleider)   

• In de klas: De leerkrachten van groep 5/6. Deze zorg richt zich op: 

verlengde instructie, verrijking en herhaling en continuering van door de 

IB opgestelde plannen. 

• Buiten de klas/binnen de groep: juf Shannon 
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Aandachtspunten:   

Handvaardigheid 

Elke dinsdag hebben de kinderen beeldende vorming. Wilt u ervoor zorgen dat de 

kinderen niet hun allerbeste kleren aantrekken? 

 

Gymnastiek 

Wij gymmen dit jaar op vrijdagmorgen onder schooltijd. (van 27-09 t/m 08-11 op 

donderdagmorgen) 

Graag elke week de gymkleren aan uw kind meegeven. Hebben de kinderen hun 

gymkleding niet bij zich dan kunnen ze helaas niet deelnemen aan de 

gymnastiekles! 

 

Het is fijn als de kinderen stevige gymschoenen dragen tijdens het gymmen. 

(lichte zool verplicht i.v.m. het afgeven aan de vloer) 

Tijdens de gymles worden spel en toestellen afgewisseld en dan voldoen 

balletslofjes niet. 

 

Map 

In groep 5/6 heeft ieder kind een 23-ringsmap nodig! 

Het is de bedoeling dat de kinderen op vrijdag hun map mee naar huis nemen. De 

map met het gemaakte huiswerk mag in de loop van de week weer mee terug 

genomen worden. Uiterlijke inleverdatum van het huiswerk is vrijdag. (tenzij 

anders afgesproken) 

Op vrijdag moeten alle kinderen hun map op school hebben liggen. 

De losse bladen mag u thuis bewaren. 

 

Denkt u eraan om de naam van uw kind in de tassen, map, gymkleding e.d. te 

schrijven? 

Ook mogen de kinderen dit jaar weer schrijfspullen van thuis meebrengen. (te 

denken valt dan aan kleurpotloden, gelpennen, gum, puntenslijper) 

Tijdens de lessen schrijven de kinderen met een vulpen. (tenzij anders 

afgesproken)  

 

Verjaardag 

U bent van harte welkom om de verjaardag van uw kind mee te vieren in de klas. 

Doorgaans van 10.00- 10.15 uur. Wel graag enkele dagen van tevoren doorgeven 

aan de leerkracht. 
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Oudergesprek 

• voortgangsgesprek: maandag 19 november of dinsdag 27 november. Dit 

gesprek gaat over de sociaal-emotionele ontwikkeling- en de voortgang van 

uw kind. 

• Rapportgesprek: maandag 18 februari of dinsdag 26 februari. Dit gesprek 

gaat over de voortgang van uw kind en we bespreken het rapport. 

 

Studiedag: vrijdag 5 oktober. 

 

Schoolreis 

Het schoolreisgeld kan in 1x of in termijnen betaald worden als de kosten 

bekend zijn. Het is op dit moment nog niet bekend waar we dit schooljaar naar 

toe gaan. De schoolreisjes vinden in de 2e helft van het schooljaar plaats. 

 

Denkt u aan de vrijwillige ouderbijdrage?  

Gevonden voorwerpen:  

Voor in de hal staan bakken met gevonden voorwerpen. Elke vrijdag voor de 

vakantie worden de bakken geleegd.  

 

Website van ’t Klinket 

Op www.cbsklinket.nl verschijnen regelmatig foto’s van activiteiten in groep 5/6. 

Ook de maandelijkse info is hierop te lezen. Neemt u regelmatig een kijkje? 

 

Mocht u na het doorlezen van de informatie nog vragen hebben, kom gerust 

langs. 

Wij gaan er samen met de kinderen een leerzaam en plezierig jaar van maken! 

 

Juf Annette 

& 

Juf Wendy 

 

 

 

http://www.cbsklinket.nl/
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