Ouderinformatie Groep 5

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus kunnen we helaas geen kennis maken
tijdens de ouderavond. Hieronder belangrijke informatie over groep 5. We hopen dat het u
een beeld geeft van wat u en uw kind kan en mag verwachten. Ook een aantal praktische
zaken wordt genoemd.

Algemeen:
In groep 5 is het de bedoeling dat de leerlingen naast de cognitieve groei ook groei
doormaken in zelfstandigheid en werkhouding. De leerlingen worden zich steeds meer
bewust van de wereld om zich heen en kunnen ook beter eigen gedrag bekijken en
beschouwen.
Er zal nadruk liggen op (eigen) verantwoordelijkheid en reflectie op hun handelen. Dat zal
hun ontwikkeling en plezier vergroten. We gaan ze leren leren. Begrijpen wat ze doen en
waarvoor ze het doen.
Hoe doen we dat?
Door veel nadruk te leggen op de gedrags- en klassenregels. Veel reflectie toe te passen op
het gemaakte werk. Hoge eisen te stellen.
Dit alles gaat samen met een positief klimaat in de klas, waar plezier en veiligheid voorop
staan.
Wat verwachten we van u?
Dat de kinderen op tijd op school en in de klas zijn: uiterlijk 8.45!
Dat de kinderen goed uitgerust op school komen.
Ook willen wij graag aangeven dat we de voorkeur uitspreken voor een “ gezond” pauzehapje
(groentes/ fruit) en als drinken water, melk of sap in een beker of drinkfles.

Weekrooster:
Maandag: Op maandag is er dansante vorming in de kleine gymzaal in school. Deze les
wordt om de week gegeven. Er is hiervoor geen schema. De leerlingen krijgen van de
leerkracht te horen wanneer ze les hebben. Ze gymmen in hun gymtenue. Verkoop van de
kleding kunt u vinden in het rondschrijven.
Woensdag: Gym in de grote gymzaal aan de overkant van het plein. Wederom gymkleding
verplicht. Normaal gesproken gaan de kinderen van groep 5 ook douchen. Op dit moment
wordt er vanwege de maatregelen omtrent corona niet gedoucht.
Vrijdag: Vrijdags is er om de week zwemles. Hiervoor heeft u een zwemrooster gekregen via
de e-mailservice van school. Over het eventueel halen van zwemdiploma’s krijgen de
leerlingen, die daarvoor in aanmerking komen, een uitnodiging van het zwembad. Wij willen
benadrukken dat het halen van diploma’s is geen doel op zich is.

Vakken:
In groep 5 wordt er verder gegaan met de basisvakken (begrijpend) lezen, taal/spelling en
rekenen. Nadruk ligt op het aanleren van nieuwe en toepassen van eerder aangeleerde
kennis.
Ook komen er twee nieuwe vakken bij: aardrijkskunde en geschiedenis. Deze vakken
vergroten hun bewustzijn in relatie met de wereld om zich heen en zullen ook getoetst
worden. Bij aardrijkskunde krijgen ze ook topografie. Deze kan ook thuis geoefend worden
door middel van in de klas verstrekt oefenmateriaal.

Festiviteiten:
Sinterklaas: In groep 5 bestaat de Sint nog. Om de Sint een handje te helpen worden er
lootjes getrokken en thuis een surprise met gedicht gemaakt.

Kerstmusical: Groep 5 heeft de afgelopen jaren met Kerst een musical opgevoerd. Dat is
altijd een mooi, groot en waardevol project. Door de huidige omstandigheden omtrent corona
is het nog onzeker hoe de uitvoering dit jaar plaats zal vinden. Hierover wordt u nog
geïnformeerd.
Kamp: Op de agenda staat ook een kamp met overnachting. Dit kamp zal eind juni
plaatsvinden als de stand van zaken omtrent corona het toelaat. Ook hierover wordt u op de
hoogte gehouden.
Spreekbeurten: In de tweede helft van het schooljaar houden de leerlingen een spreekbeurt.
Deze zal volledig op school gemaakt en begeleid worden.

Tot slot:
Het is altijd mogelijk om een gesprek aan te gaan. Hiervoor kunt u een bericht naar de
administratie sturen. Dan zullen wij contact met u opnemen voor een (telefonische) afspraak.

Wij hopen dat dit schrijven u een beeld geeft van wat er in groep 5 op de agenda staat.
Wij hebben er veel zin in en verwachten dat het mooi, plezierig en leerzaam jaar wordt. Alvast
bedankt voor uw medewerking en vertrouwen.
Mevrouw S.M. van Remmen, groep 5a
Meneer J.K. Koudstaal, groep 5b

