Infoavond
Vanwege de beperkende maatregelen rondom de bestrijding van het Coronavirus is het op
de PBS niet mogelijk om informatiemomenten te organiseren. Daarom verzorgen we dit jaar
schriftelijk de informatie die we anders tijdens de avond zouden geven. In dit document lees
je de informatie voor groep 6.
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
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag staat meester Karel voor de groep. Op
woensdag staat juf Betty voor de groep. U kunt ons altijd bereiken via een Parro berichtje.

sociaal emotionele ontwikkeling
De eerste weken van het schooljaar maken we tijd om elkaar te leren kennen. We maken
afspraken over de regels in de klas en op het plein. We werken aan een fijn groepsklimaat.
Dit doen we vooral met de Kwink-lessen met als onderdelen: een veilige groep,
groepsafspraken, positief communiceren en opkomen voor elkaar.

lesrooster
De dag beginnen we met Kind op Maandag met de bijbelverhalen en besteden aandacht
aan De Dag Vandaag (actueel nieuws). Daarna gaan we stillezen en woordkaartlezen.
Dan beginnen we aan de rekenles. Na de pauze staan de taal - leesactiviteiten op.
Na de middagpauze werken we aan de zaakvakken, knutselen e.d.
Op vrijdag is er een weekdictee en om de 14 dagen een taaltoets.
We gymmen op dinsdag en donderdag. Gymkleding en gymschoenen zijn verplicht.
Op dinsdag komt juf Suzan (onze biebjuf) langs om het leesplezier te bevorderen.

over onze vakken
In groep 6 werken we aan de volgende vakken:
Rekenen: elke dag van 9.00 - 10.00 uur. (zie verder de nieuwe rekenmethode)
Taal: 4x per week Taaljournaal met veel woordenschatoefeningen.
Spelling: 3x per week. De nadruk ligt elke week op één spellingsprobleem (bijv. ch of g)
Begrijpend lezen: 2x per week. We gebruiken Nieuwsbegrip hiervoor met actuele teksten.
De zaakvakken zijn: Natuur (Naut), Geschiedenis (Brandaan) en Aardrijkskunde (Meander).
We beginnen met één vak en na afloop van een thema krijgen de leerlingen een toets.
Daarnaast hebben de kinderen gym, Engels, Muziek, Tehatex (knutselen), Verkeer en
Gezond Gedrag (Kwink), Boekbespreking ( en later spreekbeurt).

de nieuwe rekenmethode
Dit schooljaar werken met de nieuwe rekenmethode Getal & Ruimte. Vanaf groep 6 werken
we digitaal met deze rekenmethode. Elke week nemen we een rekenonderwerp, daar
werken we dan de hele week aan. Bijvoorbeeld: optellen en aftrekken onder elkaar, meten
enz.. Na een week van voorbereiden, uitleggen en toepassen krijgen de kinderen een toets
over één rekenonderwerp.
Voor ouders is er bij het begin van ieder nieuw blok een nieuwsbrief. Deze zal ik met jullie
delen. Hierin lees je welke doelen er aan bod komen en hoe je de kinderen ook thuis op de
juiste manier kunt helpen.

regels in de klas
In de klas zijn er regels waar de kinderen zich aan moeten houden. We proberen goed naar
elkaar te luisteren en niet door elkaar heen praten. Als je loopt in de klas moet daar een
goede reden voor zijn (bijv. even naar de wc). Eten doen we gezamenlijk en zittend op onze
stoel. Als een kind “stop” zegt, in de klas of buiten op het plein, moet de ander ook direct
stoppen.

huiswerk
Na enkele weken in groep 6 wordt er één blad huiswerk meegegeven op donderdag.
Dit kan rekenen of taal zijn.
Na een blok zaakvakken wordt er een afrondende toets meegegeven.

trakteren
Uw zoon of dochter mag natuurlijk trakteren. De traktatie moet natuurlijk wel apart
voorverpakt zijn i.v.m. de corona-richtlijnen. Overleg in geval van twijfel even met meester
Gerard.

overige praktische zaken
Mocht u een vraag hebben, nu of later, stuur gerust een Parro- bericht.

