
Ouderinformatie groep 6 

Geachte ouder(s(, verzorger(s), 

Hierbij informeren we u over een aantal praktische zaken in groep 6 

Benodigdheden in groep 6 

• Etui; vulpen, potlood, lijm/pritt, schaar, kleurpotloden, gum, liniaal 

• Elastomap, 23 rings-multomap,  

• Agenda 

Algemeen 

• Verjaardag wordt in de klas gevierd. Uw kind mag een (gezonde) traktatie meenemen. 

• Gym (dinsdag en donderdag) 

2 keer per week gymles van meneer Karduks. In principe wordt er na de gymles altijd 

gedoucht, maar vanwege corona is het douchen afgeschaft tot nader order. Graag een briefje 

mee van thuis als er om dringende redenen niet gegymd kan worden. Gymkledingverkoop 

wordt aangekondigd in het rondschrijven. 

• Muziek (dinsdag) 

1 keer per week muziekles van mevrouw Pool.  

• Handvaardigheid (maandag) 

1 keer per week handvaardigheid meneer van Berloo. 

Huiswerk 

In groep 6 krijgen de leerlingen voor het eerst te maken met huiswerk. Het huiswerk wordt aan het 

begin van de week genoteerd in de agenda. Aan het einde van de lesdag krijgen de leerlingen tijd om 

aan het huiswerk te beginnen. Wat niet af is, gaat mee naar huis. Er wordt gewerkt uit de gele boekjes 

voor rekenen en taal. De opdrachten dienen in het huiswerkschriftje gemaakt te worden. De 

huiswerkschriftjes moeten thuis gekaft worden. Naast de dagelijkse taal - en rekenopdrachten krijgen 

de leerlingen na de voorjaarsvakantie een geel boekje met ontleedopdrachten. Los van het maakwerk 

krijgen de leerlingen ook leerwerk mee naar huis. Leerwerk bestaat uit samenvattingen en moeilijke 

woorden voor de zaakvakken, topografie, woordenschatwoorden en Engelse woordjes en zinnen. 

Daarnaast maken we gebruik van digitale leermiddelen (Bloon en Moo).  

 

Spreekbeurt/ werkstuk 

Het maken van een werkstuk wordt gestart en aangeleerd in de klas. De leerlingen maken het 

werkstuk zelfstandig thuis af. In de klas wordt aan de groep een presentatie gegeven over het 

onderwerp van het werkstuk. 

Werkreis 

Van 08-06-2022 t/m 10-06-2022 staat de werkreis naar Domburg gepland. We verblijven in een 

Stayokay.  

We wensen iedereen een fijn schooljaar toe. 

Met een vriendelijke groet, 

Mevrouw J.C. van Dijk, groep 6a 

Meneer M. E. Ravenswaaij, groep 6b 

 

 

 



 

 


