Algemene informatie
groep 6
Beste ouder(s)/ verzorger(s) van leerlingen uit groep 6,
Voor u ligt de brief met daarin algemene informatie voor het schooljaar 2020-2021.
In deze brief leest u vooral algemene informatie.
Dit schooljaar is groep 6 een enkele groep. Het is een kleine groep met 11
leerlingen. We hebben alle tijd om elke leerling extra te kunnen begeleiden waar dit
nodig is. We behoren dit jaar tot Unit 3. In Unit 3 horen groep 6/7 en 8. Binnen deze
Unit willen we voor bepaalde vakken groep doorbrekend werken om uw kind nog
beter op eigen niveau les te kunnen geven. Dit betekent dat uw kind ook wel eens
les krijgt van andere leerkrachten en samen werkt met kinderen uit een hogere of
lagere groep. Vooralsnog geven we begrijpend lezen en Leskracht groep
doorbrekend. In de toekomst zullen we dit ook voor rekenen gaan doen.
Zijn er zorgen om uw kind of heeft u vragen, neem dan contact op met één van de
leerkrachten.
Juf Joyce: maandag, donderdag en vrijdag
Juf Kimberley: dinsdag en woensdag

Enkele tips, opmerkingen, verzoekjes:
-

-

-

Zorg dat uw kind op tijd op school is. Het is erg storend als een kind later
binnenkomt als de leerkracht net begonnen is met de les.
Dinsdag en donderdag zijn onze fruitdagen. Andere dagen het liefst fruit
als tussendoortje. We drinken op deze zoveel mogelijk water
Wij stimuleren een gezonde lunchtrommel op dinsdag en donderdag.
Een bruine of volkoren boterham belegt met kaas, kipfilet of ander gezond
beleg.
Afspraken voor tandarts, huisarts enz. liefst zoveel mogelijk buiten de
schooluren. Lukt dit niet dan graag vooraf een briefje voor de juf/ meester
meegeven aan uw kind.
Regelmatig wordt er iets in de Parro-app gezet: een foto of een verslagje van
een activiteit in de klas. Zorgt u ervoor dat u de Parro-app op uw telefoon
installeert? U heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen, zodat u kunt inloggen.

Laten we er samen een leuk en vooral leerzaam jaar van maken!
Met vriendelijke groet,
Juf Kimberley
Juf Joyce

Godsdienst
We gebruiken de methode Trefwoord. We hebben een digitale kalender en er is tijd
voor een gebed. Er worden verhalen voorgelezen die zijn afgeleid uit de bijbel. We
zingen erbij.

Rekenen
We werken in de klas met ‘Snappet’ aan de hand van rekendoelen. Tijdens de
instructie proberen we zoveel mogelijk af te stemmen op dat wat er nodig is. De
instructie is vaak stapsgewijs en actief, zodat de leerstof eigen gemaakt kan worden.
Vervolgens gaat ieder op zijn eigen niveau sommen maken over het doel van de les.
Waar nodig stellen we het niveau bij. Daarna oefent ieder kind zelfstandig met het
leerdoel op zijn eigen niveau. Als extra
oefenmateriaal maken we gebruik van Junior
Einstein, Squla en Rekenblobs.
Dit alles is op een Chromebook (deze hebben we in
bruikleen van Snappet).
Taal
We werken uit de methode Taal Actief (voor zowel taal als spelling) op ‘Snappet’.
Woordenschatuitbreiding
Spelling en werkwoordspelling
Taalbeschouwing (bijvoorbeeld: naamwoorden, werkwoorden, leestekens, korte
verhalen schrijven, beschrijvingen kunnen geven enz.)
Mondelinge taalvaardigheid
Schrijfvaardigheid (brieven, e-mails)
Begrijpend Lezen
Wij oefenen dit jaar vooral met tekstbegrip. Dus weet en begrijp je nou eigenlijk wat
je leest? Dit oefenen we met de methode ‘Nieuwsbegrip XL’. De kinderen krijgen
iedere week (sept.-jan. maandag 10.30-11.15 uur) een tekst aangeboden die
aansluit bij het begrijpend leesniveau. Aan de hand van die tekst vergroten we de
woordenschat en maken we de tekst eigen. De dag erna krijgen de kinderen een
andere tekstsoort die aansluit bij het
thema en de woorden van die week.
Voorbeelden van een andere
tekstsoort zijn: recepten, boekfragment of krantenbericht. Ook maken ze dan nog
extra opdrachten.
Schrijven
In groep 8 is het de bedoeling dat de kinderen met een vlot en leesbaar handschrift
van school gaan. We oefenen dus ook al in groep 6. Het blijft van belang dat
iedereen zo goed mogelijk kan schrijven. Zowel het verbonden
schrift (aan elkaar schrijven) als het blokschrift worden
geoefend. Het ontwikkelen van een eigen handschrift, dat ook
correct is, wordt ondersteund.

Verkeer
Onderwerpen zoals oversteken, op de fiets en voorrang geven komen
dit jaar aan bod. De kinderen leren naast het herkennen van
verkeersborden ook het verkeer in te gaan en zich te houden aan de
verkeersregels.

Leskracht
Leskracht is een allesomvattende methode voor
geschiedenis, natuur, aardrijkskunde, wetenschap
en technologie. Er wordt gewerkt in thema’s en
daarin komen 7 stappen van onderzoekend en
ontwerpend leren terug. In september 2019 kregen
alle leerkrachten een uitgebreide cursus hoe deze methode het beste in klas te
gebruiken is. Daarna zijn we gestart in de groepen 3 t/m 8. Topografie wordt als los
onderdeel aangeboden in de klas.
Tekenen, handvaardigheid en Muziek
Door middel van de methode “Moet je doen“ proberen we zoveel mogelijk opbouw
en variatie in de creatieve vakken te brengen. Uiteraard gaan we ook thematisch aan
de slag met de seizoenen en bepaalde vieringen. Muziekles wordt dit jaar niet meer
gegeven door juf Marije, maar door de eigen leerkracht. Er wordt ook les gegeven uit
de methode Eigenwijs voor muziek.
Gym
Op donderdagochtend heeft groep 6 gym, samen met groep 5. De gymlessen
worden dit jaar verzorgd door een gymdocent, genaamd Sophie Bonte. De
gymlessen worden net zoals voorheen, gegeven in de Vliegende Vaart. Een
leerkracht van groep 5 of 6 leerkracht brengt de leerlingen naar de vliegende vaart.
Wij blijven daar wachten totdat de les klaar is en dan lopen we weer mee terug naar
school. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind gymkleding en goede gymschoenen mee
heeft?
Ontdekkasteel
Het ontdekkasteel is een extraatje voor het vak techniek. Techniek wordt ook
aangeboden in Leskracht. De kinderen leren omgaan met techniek aan de hand van
verschillende proefjes. Dit doet juf Anita van de BSO onder schooltijd.
Topografie
Elke woensdag hebben de kinderen topografie. Aan het einde van
vorig schooljaar hebben ze hier al even mee geoefend. We zijn
hier weer opnieuw mee begonnen, maar dan voor het echt met
cijfers op het rapport! Dit schooljaar leren de kinderen Nederland met de provincies,
hoofdsteden, wateren en gebieden. Thuis topografie leren is echt even wennen voor
de kinderen. U kunt uw kind helpen door eens samen met ze te oefenen en ze te
overhoren. En ze kunnen ook zelf oefenen op www.topomania.net!

