Informatiebrief groep 5/6
schooljaar 2022/2023
Beste ouders,
Hierbij een overzicht van de werkwijze in groep 5 en 6.
Schooltijden
Vanaf 08.15 uur mogen de kinderen naar binnen.
Leerkrachten
Op maandag geeft juf Hillegonda les, op dinsdag t/m vrijdag geeft juf Marieke les.
Op dinsdag t/m vrijdag hebben we in de klas extra ondersteuning van
onderwijsassistente juf Angelique. Een aantal kinderen krijgt buiten de klas extra
lezen of spelling aangeboden. Dit wordt door juf Sanne begeleid.
Gymtijden
Op maandag- en donderdagmiddag hebben we gym. Op maandag hebben we een
spelles en op donderdag een toestellenles. De gymles op de donderdag wordt door
vakleerkracht juf Janine gegeven. Het is verplicht dat alle kinderen stevige
gymschoenen dragen i.v.m. hygiëne en veiligheid. De kinderen kunnen zich na het
gymmen douchen. Wilt u uw kind dan een handdoek meegeven?
Tassen, jassen en schoenen:
De jas graag aan de kapstok (in de luizentas), fruit en drinken mag in de tas blijven
zitten, deze wordt meegenomen naar de klas. De gymtassen mogen aan de kapstok
in de gang. De kinderen trekken hun schoenen uit voordat ze de klas in gaan en
zetten deze onder de kapstok. Als het kouder wordt kunt u uw kind sloffen
meegeven voor in de klas.
Verjaardagen kinderen
De verjaardagen van de kinderen worden in de klas gevierd rond 10.15. Graag
vooraf doorgeven op welke dag uw kind zijn/haar verjaardag viert. In principe zijn
alle dagen geschikt, maar soms moeten we rekening houden met eventuele
activiteiten.
Op maandag en dinsdag bestaat groep 5/6 uit 21 kinderen, op woensdag t/m vrijdag
bestaat groep 4/5/6 uit 28 kinderen. Er zijn geen allergieën, 1 leerling mag geen
varkensvlees.
Koptelefoons
In groep 5 en 6 hebben alle leerlingen een eigen chromebook. Daarbij hebben ze
ook een koptelefoon nodig. We vragen aan u als ouders om uw kind een goed
werkende koptelefoon mee te geven die op school mag blijven.
Parro
Via Parro worden korte mededelingen gedaan over bijzonderheden en activiteiten. In
de agenda treft u de data van toetsen en activiteiten. Mocht uw kind ziek zijn of
verlaat, dan graag even een telefoontje naar school op 0591-361910.

Excursies
Wanneer we op excursie gaan, is het veiliger om aan de kant van de kleuteringang in
te stappen. Als u gevraagd wordt door de leerkracht om mee te rijden, graag aan
deze kant parkeren.
Wereldverkenning:
Op de middagen staat wereldverkenning op het rooster. Deze vakken worden deels
aangeboden via opdrachtkaarten (M.I, meervoudige intelligentie.) Op verschillende
wijze kunnen kinderen zo het onderwerp verder uitdiepen op een manier die bij hen
past. Deze opdrachten presenteren ze aan de klas. Ze worden hierop ook
beoordeeld: Hoe ging de presentatie, hoe ziet je opdracht eruit, hoe verliep de
samenwerking?
Uitzondering hierop is topografie (topo). Hierbij krijgen de kinderen een kaart van
een bepaald gebied en bijbehorende plaatsen. Dit is slechts kort behandeld in de les
en moet thuis extra geoefend worden. Op het topo-blad wordt ook altijd de datum
van de toets geschreven en deze wordt vermeld op Parro. Groep 5 krijgt pas vanaf
thema 3 (rond februari) topo mee naar huis.
Spelling/taal
In het verleden gaven we de kinderen woordpakketten (spelling) en woordenschat
(taal) mee om thuis extra te kunnen oefenen voor een dictee of toets. Tegenwoordig
zijn deze lijsten op de website van de school te vinden: www.fonteinsleen.nl –
groepsinfo. De data van de dictees en taaltoetsen staan op het schoolbord en
worden in Parro (agenda) gezet. Ook wordt daar vermeld wanneer we aan een
nieuw blok beginnen. De toetsdatum van de taaltoets volgt vaak wat later omdat
het soms voorkomt dat een aantal onderdelen zoals woordsoorten nog lastig zijn en
extra geoefend moeten worden. Vooral voor taal (woordenschat) is het raadzaam om
thuis extra te oefenen, veel kinderen hebben baat bij extra herhaling.
Werk afmaken
Het kan gebeuren dat een kind na schooltijd nog even iets moet afronden. Dit is
echter een uitzondering en zal in de praktijk weinig voor komen. De afspraak is dat
dit maximaal 10 minuten duurt.
Verkeer/Engels
Op vrijdagmiddag wordt verkeer of Engels aangeboden. De ene maand hebben we
verkeer, de daaropvolgende maand Engels. Voor Engels krijgen de kinderen een
woordenlijst mee die ze thuis moeten oefenen. Tijdens deze toets vertalen de
kinderen 10 woorden van het Engels naar het Nederlands en 10 woorden van het
Nederlands naar het Engels. Op Parro staat vermeld wanneer de lijst is meegegeven
en wanneer de toets is.

Spreekbeurt
De kinderen houden dit jaar vanaf januari een spreekbeurt. Een spreekbeurt gaat
over een onderwerp naar keuze. Deze wordt thuis voorbereid. Het rooster en een
stappenplan volgt t.z.t. Zodra het rooster bekend is laten we u dit via Parro weten.
Vest in de klas
In verband met de corona-maatregelen moeten we de klas goed ventileren. Hierdoor
kan het soms frisser zijn in de klas. Voor de kinderen kan het fijn zijn dat er een
extra vest in hun luizentas zit.
Startgesprekken
Omdat er ook startgesprekken gevoerd worden aan het begin van het schooljaar, is
er vanaf dit jaar geen informatieavond meer. De ouders van de even groepen
worden uitgenodigd voor een startgesprek op school om kennis te maken en te
bespreken wat u van komend jaar verwacht. Uw kind mag hierbij aanwezig zijn. Bij
de oneven groepen komen we vanaf oktober op huisbezoek. Het rooster sturen wij u
binnenkort.
Mobieltjes
De kinderen nemen in principe geen mobiel mee naar school. Ze zijn in geval van
nood het best bereikbaar via het telefoonnummer van school. Mocht u het nodig
vinden dat ze hun mobiel meenemen i.v.m. een afspraak na schooltijd, dan leveren
ze de mobiel in bij de leerkracht. Na schooltijd nemen ze de telefoon weer mee.
Contact leerkracht
Voor schooltijd is er tijd voor een korte mededeling. Uitgebreide vragen of
gesprekken over het welzijn van uw kind graag na schooltijd.
U kunt de leerkrachten telefonisch bereiken op nummer 0591-361910 of via de mail:
hillegonda.kreeft@fiers.nu of marieke.nijboer@fiers.nu

Met vriendelijke groet,
Hillegonda Kreeft
Marieke Nijboer

