Infoavond groep 5
Vanwege de beperkende maatregelen rondom de bestrijding van het Coronavirus is het op
school niet mogelijk om informatiemomenten te organiseren. Daarom verzorgen we dit jaar
op deze manier de informatie, die we anders tijdens de informatieavond zouden geven. In dit
document leest u de informatie over groep 5.
Mocht je na het lezen van deze informatie nog een vraag hebben, dan kun je die stellen in
dit document. De leerkracht zal daar dan in het document op reageren. Check het document
de komende dagen dus regelmatig.

Leerkrachten:
Janneke Tuininga werkt op maandag, dinsdag en woensdag
Cathrien Nieuwburg werkt op donderdag en vrijdag.
Contact met beide leerkrachten verloopt bij voorkeur via Parro. (oudergesprekken)
U kunt ook mailen naar:
j.tuininga@alberoscholen.nl
c.nieuwburg@alberoscholen.nl

Sociaal emotionele ontwikkeling:
De eerste 6 weken van het schooljaar maken we tijd om elkaar te leren kennen, door middel
van allerlei activiteiten op school zoals: ‘Zoek iemand die…’ en diverse spelvormen tijdens
de gymles. Het vak sociaal emotionele ontwikkeling komt elke week terug. We maken het
hele schooljaar gebruik van de methode ‘Kwink’ bij onze sova lessen. Het thema van de
eerste week was ‘Een veilige groep? Die maak je samen!’ De tweede week staat
‘Afspraken? Weet waarom!’ centraal.
We stellen samen de klassenregels op.

Lesrooster:
Op maandag beginnen we in de kring. Op de andere dagen beginnen we met duo-lezen.
Daarna volgt godsdienst. Na de pauze gaan we rekenen. Dagelijks komt spelling aan bod.
Drie keer in de week hebben we taal. Om de twee weken hebben de kinderen op maandag
de toets.
Begrijpend lezen en de zaakvakken (natuur, geschiedenis en aardrijkskunde) staan drie keer
in de week centraal.
Op dinsdag en donderdag hebben we gym.
Donderdagmiddag gaan we knutselen.
Daarnaast hebben we de vakken technisch lezen, begrijpend lezen, verkeer, Engels en
schrijven.

Over onze vakken
In groep 5 hebben we dezelfde vakken als in groep 4, maar nu komen de zaakvakken erbij:
Naut (natuur), Meander (aardrijkskunde) en Brandaan (geschiedenis).
We zijn begonnen met natuur. De komende weken staat hoofdstuk 1 ‘De wereld om ons
heen’ centraal. Aan het eind van het hoofdstuk krijgen de kinderen de samenvatting mee

naar huis en een week later krijgen ze een toets. Tot januari 2021 zijn het open boek
toetsen. Dat betekent dat de kinderen, tijdens het maken van de toets, hun lesboek er bij
mogen houden. Na natuur komt het eerste hoofdstuk van geschiedenis ‘Leven als jager of
boer’ aan bod, daarna aardrijkskunde met het eerste hoofdstuk ‘Onderweg’. Vervolgens
gaan we verder met hoofdstuk 2 van Natuur.
Voor godsdienst is er vanuit de methode ‘kind op maandag’ een inleidend verhaal en op
woensdag en donderdag komen twee bijbelverhalen aanbod. Momenteel gaan de verhalen
over Mozes.
Dagelijks komt spelling aan bod. De kinderen hebben het woordpakket mee naar huis
gekregen. Op school en thuis kan er worden geoefend op Bloon (inlog: Cat/Jan en
wachtwoord: 5). Wekelijks, op vrijdag hebben de kinderen een weekdictee.
Na drie weken is er een mixtoets over de leerstof van de afgelopen 3 weken.
Na 9 weken is er een beoordelingstoets over de leerstof van de afgelopen 9 weken.
Naast het oefenen op Bloon is het thuis ook aan te bevelen om de woordjes op te schrijven.
Voor begrijpend lezen maken we gebruik van Nieuwsbegrip. Deze methode sluit aan bij de
actualiteit en ging de afgelopen week over voedselverspilling.
Voor Nieuwsbegrip hebben we de basisles, woordenschatles en andere tekstsoort les.
Bij schrijven oefenen we de hoofdletters en het aan elkaar schrijven.
Bij de crea lessen maken we gebruik van allerlei technieken en materialen. Vaak hebben we
een klassikaal thema als kapstok. Nu staat het strand centraal, daarna de fotograaf.(portret
tekenen)
We beginnen dit jaar met boekbesprekingen, daarna volgen de spreekbeurten.
Op dinsdag komt juf Suzan (onze biebjuf) langs om het leesplezier te bevorderen.

Nieuwe rekenmethode
Dit schooljaar zijn we begonnen met de nieuwe rekenmethode ‘Getal & Ruimte Junior’.
Wanneer we starten met een nieuw blok, ontvangt u een nieuwsbrief van ons. De eerste
heeft u inmiddels ontvangen via Parro. In deze nieuwsbrief staat vermeld, waar we in dat
blok aan werken en er worden tips gegeven die u thuis kunt gebruiken. Zo krijgt u inzicht in
de leerlijn van rekenen.
In groep 5 werken we het eerste halfjaar met de papieren versie, daarna digitaal. Elke week
staat een rekenonderwerp centraal, daar werken we dan de hele week aan. Bijvoorbeeld:
rijgend optellen en aftrekken tot 100 (eerst de tientallen erbij/eraf en daarna de enkel tallen),
cijferend optellen en aftrekken, tijd, lengtematen, inhoudsmaten, enz.
Na een week van voorbereiden, uitleggen en toepassen krijgen de kinderen een toets over
één rekenonderdeel.

Regels in de klas
De afgelopen weken hebben wij samen met de kinderen de klassenregels opgesteld,
waarbij centraal staat dat we er samen voor willen zorgen dat het fijn is in de klas.
Wij houden rekening met elkaar. We luisteren naar elkaar. We lopen rustig door de klas en
door de school. We zorgen goed voor onze eigen spullen en die van onze klasgenoten.

Tijdens de instructie luisteren we goed naar de juf. Wanneer we zelfstandig werken, dan
doen we dat zo zachtjes mogelijk. Voor vragen mag je je vragenblokje op je tafel zetten en
ondertussen kan je doorgaan met je verdere werk.

Huiswerk
Wij adviseren wekelijks drie keer de spellingswoorden van de week via Bloon te oefenen.Dit
kan behalve digitaal ook schriftelijk.
Voor de toets van de zaakvakken krijgen de kinderen een samenvatting mee naar huis en in
Parro zullen wij melden op welke datum de toets afgenomen wordt.

Trakteren
Wanneer iemand jarig is, mag er natuurlijk getrakteerd worden.
Let er vooral op dat de traktatie apart goed verpakt is i.v.m. de corona-maatregelen. Bij
twijfel hierover kan er contact worden opgenomen met meester Gerard.
Om half 9 staat er op het Prowise bord een ‘taart’ klaar, deze mag ‘aangekleed’ worden. De
jarige mag de ballonnen kapot prikken. We zingen voor de jarige.
De jarige mag vertellen waar hij/zij op gaat trakteren, maar mag het ook laten raden. Mocht
het na drie keer raden, niet geraden zijn, dan mag de jarige het vertellen of er voor kiezen
dat de kinderen om kwart over 10 zien wat de traktatie is.
De jarige mag een verjaardagskaart kiezen en met 2 kinderen de traktatie uitdelen.

Overige praktische zaken
Op dinsdag en donderdag hebben we gym. Op donderdag krijgen de kinderen les van CIOS
studenten. Tijdens de gymlessen is het fijn dat kinderen een kort broekje en shirt of een
gympakje dragen. Daarnaast is het de bedoeling dat de kinderen gymschoenen dragen.

