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Beste ouder/verzorger, 

 
In deze brochure vertellen wij u over het reilen en zeilen in groep 5.  
Groep 5 is de laatste groep van de middenbouw. We bereiden de kinderen voor op 
de bovenbouw. We breiden de vakken uit met geschiedenis, aardrijkskunde en bio-
logie en we gaan schoolzwemmen. Verder werken we verder aan de basisvaardighe-
den uit groep 3 en 4. 
 
Groepsleerkrachten 
Van maandag tot woensdag staat juf Natasja van Rossum voor de groep.  
Op donderdag en vrijdag  staat juf Aline Koelewijn voor de groep.     
 
Lesstof in groep 5 
 
Lezen 
Van dinsdag tot en met vrijdag beginnen we elke morgen met een  
kwartier  stillezen, we lezen samen een boek. Ook lezen we 2x per week 
een half uur  zelfstandig. De kinderen lezen dan uit een zelfgekozen boek. 
 
Psalm/lied 

Elke dag zingen we de psalm of het lied van de week. Elke maandag leren we een 
nieuwe psalm of lied en overhoren we die van vorige week. 
De lijst vindt u in de algemene brochure. 
 
Bijbelse geschiedenis 
We gebruiken de methode “Levend Water”.  We beginnen met de verhalen van het 
Oude Testament tot aan de terugkeer in het beloofde land, daarna gaan we luiste-
ren naar de verhalen over de begintijd van de Here Jezus.  
Elke vrijdag behandelen we een opdrachtblad van Levend Water. Ook toetsen we 
dan de lessen van de week ervoor. Elke week krijgen ze dit blad mee naar huis en 
zetten we een foto in parro. De kinderen leren de 4 vragen over de bijbel verhalen. 
 
Rekenen 
Rekenen doen we elke dag. Heel belangrijk zijn de tafels 1-10! We oefenen veel op 
school maar het is hard nodig dat dit thuis ook spelenderwijs gebeurt. Parate tafel-
kennis is voor het rekenonderwijs in de hogere groepen van groot belang! We hou-
den u regelmatig op de hoogte welke tafel we op dat moment leren en oefenen. 
Verder rekenen de kinderen “tot 1000”, en oriënteren ze zich aan het einde van het 
schooljaar tot 10.000.  
 
Ook gaan we verder met klokkijken, deelsommen, meten en wegen, en nog vele an-
dere onderwerpen die we hier niet allemaal gaan noemen. Rekenen is een hoofdvak 
en staat iedere dag een uur op het rooster. We verwerken de rekendoelen met be-
hulp van het programma Gynzy. Dit programma is adaptief en kinderen krijgen in-
zicht in hun ontwikkeling.  Ook door het afnemen van een schaduwtoets vooraf-
gaand aan een blok krijgen de kinderen inzicht in hun ontwikkelingen. 
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Taal 
In groep 4 is het verhaal in de taallessen ermee geëindigd dat Paul ging  
verhuizen. In groep 5 zien we Paul weer terug in het verhaal. Elk nieuw 
hoofdstuk start met een verhaal, wat de kinderen te zien krijgen d.m.v. een 
aanstekelijk  
filmpje op het digibord. Aan de hand van diverse thema’s wordt de  
woordenschat van de kinderen uitgebreid en verdiept.  
 
Ook het onderdeel woord-en zinsbouw krijgt veel aandacht. We leren o.a.: trappen 
van vergelijking, lidwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en voorzetsels. Ook maken 
we alvast een begin met het ‘ontleden’ van zinnen; we leren wat de persoonsvorm 
en het onderwerp van de zin is.  
 
Spelling 
Met spelling komen de bekende hoofdcategorieën weer aan bod. Het eerste woord-
pakket bijvoorbeeld behandelt de ‘sch’ categorie. Woorden zoals schapen, schroe-
ven, schommel, komen dan aan bod. Daarnaast leren we ook nieuwe categorieën. 
We hameren op de regel van de ‘letterzetter’. Zodat de kinderen automatisch gaan 
weten en toepassen dat je bijvoorbeeld ‘schommel’ met twee mm-en schrijft, door 
de korte klank. Minstens zo belangrijk is de regel van de letterrover.  
 
Bij lange klanken neemt de letterrover een klinker over, kijk maar: ‘muren’, die  
eigenlijk als ‘muuren’ klinkt.  
Op vrijdag is er wekelijks een dictee. Iedere vijfde week is er een controledictee van 
vier woordpakketten tegelijk.  
 
Begrijpend lezen 
Dit vak zit in onze taalmethode, maar daarnaast is er extra aandacht voor dit vak. Dit 
doen we door Nieuwsbegrip, dit is een actueel onderwerp.  Deze tekst pluizen we 
dan helemaal uit. 
Ook de lessen van de woordenschat en de andere tekstsoort behandelen we. 
Eén keer per week geven we een begrijpend lezen les die ver-
schillende leesstrategieën aanbiedt. 
 
Wereldoriëntatie - Blink 
We gebruiken op onze school de methode Blink. We geven de  
zaakvakken nog als afzonderlijke vakken: Geschiedenis,  
Aardrijkskunde en Natuurkunde.  
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Met Geschiedenis besteden we aandacht aan de prehistorie en de  
Romeinen. 
Met Aardrijkskunde houden we ons bezig met plattegronden en kaarten, ontdekken 
we Nederland. 
Natuurkunde bestaat uit lessen over de levende natuur (biologie), maar we houden 
ons ook bezig met meer technische onderwerpen. 

 
We geven aan het eind van een thema een huiswerkblad mee als voorbereiding op de 
toets. De kinderen leren dit blad thuis. 
 
Kanjertraining 
Centraal staat een verhaal, dit jaar is dat het verhaal van Max en 
de zwerver. Bij dit verhaal horen kanjeroefeningen, spelletjes en  
toneelstukjes. Inmiddels zijn de kinderen al goed bekend met 
de vier petten!  
 
Deze training loopt als rode draad door de school heen bij  
kinderen en leerkrachten. We hopen hiermee kinderen meer inzicht te geven in hun 
gedrag, positief gedrag te stimuleren en kinderen een  
handvat aan te reiken hoe ze moeten handelen als ze te maken  
krijgen met negatief gedrag van andere kinderen. 
 
Huiswerk 
Voor de volgende vakken is er huiswerk: 

♦ Elke week een psalm/lied 
♦ (bijna) Iedere week Levend Water 
♦ Eens in de zoveel weken Aardrijkskunde-, Geschiedenis- of Natuurkunde-toets. 
 
Cito-toetsen 
Zoals u gewend bent, zullen er ook dit schooljaar Cito-toetsen worden afgenomen voor 
ons leerlingvolgsysteem. Deze toetsen worden begin februari en eind juni afgenomen. 
De volgende toetsen zullen worden afgenomen:  
♦ Rekenen/ Wiskunde 
♦ Spelling 
♦ Begrijpend Lezen  
♦ Drie minuten toets 
 
Diversen 
 
Rapport 
Twee keer per jaar krijgt uw kind het rapport. Vanaf dit schooljaar zal dit een a4-tje zijn, 
zodat u deze zelf kunt toevoegen aan de vorige rapporten. De rapporten worden dus 
niet meer meegenomen naar school. 
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Cito-toetsen 
Zoals u gewend bent, zullen er ook dit schooljaar Cito-toetsen worden afgenomen 
voor ons leerlingvolgsysteem. Deze toetsen worden begin februari en eind juni afge-
nomen. De volgende toetsen zullen worden afgenomen:  
Rekenen/ Wiskunde 
Spelling 
Begrijpend Lezen  
Woordenschat 
Drie minuten toets (lezen) 
 
Traktatie 
Uw kind mag op school zijn/haar verjaardag vieren. Traktaties kunnen aan het begin 
van de schooldag naar binnen worden gebracht. Warme/koude traktaties graag 
rond 10.00 uur brengen. In hele bijzondere gevallen even contact opnemen met de 
leerkracht. 
 
WC-bezoek 
We willen het wc-bezoek zoveel mogelijk beperkt houden. Kinderen wordt gevraagd 
om voor schooltijd en tijdens pauzes naar de wc te gaan. Het kan om medische re-
denen voorkomen dat hier wat flexibeler mee om moet worden gegaan. Graag ho-
ren we dit van u, als dat het geval is. 
 
Fruitdagen 

Het is belangrijk dat kinderen gezond eten en als school streven we hiernaar. 
Woensdag, donderdag en vrijdag zijn bij ons “fruitdagen”. 
 
Bewegingsonderwijs 
Wij sporten dit jaar bij Agilitas. Deze les vindt plaats op dinsdagmiddag van 13.00 – 
14.00. We gaan lopend naar sport. We vertrekken wel op tijd (12.55). De sportlessen 
worden dit jaar gegeven door een vakleerkracht. Sportschoenen zijn verplicht! 

 
Schoolzwemmen 
In groep 5 en 6 gaan eens in de twee weken schoolzwemmen in 
zwembad ‘de  
Duker’.  De eerste zwemles vindt plaats op 1 september. 
 
We gaan lopend naar het zwembad. Omdat na het zwemmen de 
schooltijd afgelopen is, wordt u om toestemming gevraagd om uw 
kind zelfstandig naar huis te laten gaan. Zonder toestemming gaat 
uw kind met de groepsleerkracht mee naar school. 
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Zwemrooster   
Op onderstaande dagen moeten de kinderen dus ’s middags met de fiets naar school 
komen. Kinderen die tussen de middag overblijven, dienen hun fiets (en zwemkle-
ding) ’s ochtends al mee te nemen. 

 
Contactgegevens 
Juf Natasja van Rossum  natasjavanrossum@vvgo.nl  
Juf Aline Koelewijn   alinekoelewijn@vvgo.nl 
 
 
 

donderdag 01 september 2022 donderdag 09 februari 2023 

donderdag 15 september 2022 donderdag 23 februari 2023 

donderdag 29 september 2022 donderdag 16 maart 2023 

donderdag 13 oktober 2022 donderdag 30 maart 2023 

donderdag 03 november 2022 donderdag 13 april 2023 

donderdag 17 november 2022 donderdag 18 mei 2023 

donderdag 01 december 2022 donderdag 01 juni 2023 

donderdag 15 december 2022 donderdag 15  juni 2023 

donderdag 12 januari 2023 donderdag 29 juni 2023 

donderdag 26 januari 2023  
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Leerlingenlijst 



www.groenschool.com 


