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InformaƟebrochure groep 6

Beste ouder/verzorger,
In deze brochure vindt u informatie over het reilen en zeilen in groep 6!
Groepsleerkrachten
Op maandag t/m woensdag en vrijdag staat
juf Karin Koelewijn voor de groep.
Op donderdag staat juf Joke Verburg voor de groep.
Lesstof in groep 6
Lezen
Van dinsdag tot en met vrijdag beginnen we elke morgen met een kwartier stillezen. Kinderen kunnen hiervoor een boek kiezen uit de schoolbibliotheek of een boek
van huis meenemen. Ook starten we 3 middagen met leesactiviteiten. Die duren
een half uur. Dat kan bestaan uit stillezen, samen een tekst bestuderen en een opdracht maken, met gedichten bezig zijn of een leuke verwerking va n een boek. Dit
is dus niet alleen belangrijk voor het technisch lezen, maar ook voor het begrijpend
lezen.
Psalm/lied
Elke dag zingen we de psalm of het lied van de week. Elke maandag een nieuwe
psalm en het overhoren van de vorige psalm.
In de schoolgids en op de site vindt u het psalmrooster.
Bijbelse geschiedenis
We gebruiken de methode “Levend Water”. We beginnen met Samuël, langs de koningen van Juda en Israël, naar de ballingschap en de wederopbouw van Jeruzalem
en verder door naar het Nieuwe testament waar we de gelijkenissen behandelen.
Elke vrijdag behandelen we een opdrachtblad van Levend Water. Ook toetsen we
dan de lessen van de week ervoor.
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.
Rekenen is een hoofdvak en staat iedere dag een uur op het rooster. Op de chromebook werken met het programma Gynzy. Via de programma oefenen de kinderen
de rekendoelen van groep 6. Er zijn ook excellente doelen voor de betere rekenaars.
En de kinderen die wat meer moeite hebben, komen ook prima aan hun trekken
binnen dit programma. Alle domeinen komen aan bod, vooral nieuw is het cijferend
vermenigvuldigen en cijferend delen (staartdeling). Tijdsduur, digitale tijd, omrekenen van lengtematen en inhoudsmaten, tabellen. U leest het al, voor ieder wat wils.
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Taal
Dit jaar verandert onze methode van taalverhaal.nu naar PIT. Er zijn weinig verschillen. 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.: voegwoord, voor- en achtervoegsels, hoofd- en bijzin, persoonsvorm,
onderwerp, figuurlijk taalgebruik, onregelmatige trappen van vergelijking (goedbeter-best) en stoffelijk- en gewone bijvoeglijk naamwoorden.
Daarnaast is ook het ‘stellen’ (schrijven) heel belangrijk. De kinderen leren bezig zijn
met de inhoud van een tekst, letten op vormaspecten en formuleren.
Spelling
In groep 6 begint elk nieuw blok met een werkwoordpakket. We behandelen de tegenwoordige tijd van sterke en zwakke werkwoorden, de verleden tijd van zwakke
werkwoorden (-te(n) en -de(n) ) en bijzondere werkwoorden zoals zijn en ‘zullen’.
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.
De volgende categorieën komen, naast diverse categorieën uit groep 5, aan bod in
groep 6:
- ‘i’ bij open lettergreep (muzikant)
- Apostrofe voor- en achteraan (’s maandags en foto’s)
- Woorden eindigend op – tie, - tijd, -teit en – heid
- Woorden met c (die klinken als /s/ en /k/)
- Je hoort -zju-, maar je schrijft -ge
- Verkleinwoorden met ‘nkje’
Op vrijdag is er wekelijks een dictee. Iedere vijfde week is er een controledictee van
vier woordpakketten tegelijk.
Herhaling is belangrijk en daarom doen we ook dagelijks een 5-woordendictee met
daarin allerlei categorieën. We zetten in op het verdelen van het woord in klankgroepen en de categorieën en regels daarbij benoemen.
Begrijpend lezen
Dit vak zit in onze taalmethode, maar daarnaast is er extra aandacht voor dit vak. Dit
doen we op maandagmiddag met het oefenboek ‘begrijpend lezen’. We lezen dan
verschillende soorten teksten en maken daar vragen bij.
Op woensdag werken we met Nieuwsbegrip, we gaan dan op de chromebook aan
de slag met allerlei soorten teksten (verhaal, recepten, interview, informatietekst
enz.)
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Ook behandelen we in groepjes ‘slimme teksten’. Leuke actuele teksten over gevarieerde onderwerpen met heel leuke en interessante opdrachten en taken.
Nieuw dit jaar is het werkboek studievaardigheden van dezelfde methode als het oefenboek begrijpend lezen! We merken dat dit niet aan bod kwam in de methodes, terwijl dit wel getoetst wordt. Kinderen leren welke zoekwoorden ze moeten gebruiken
op internet en gaan herkennen waar ze precies informatie vinden op internet.
Wereldoriëntatie - Blink
We gebruiken op onze school de methode Blink. We geven de zaakvakken nog als afzonderlijke vakken: Geschiedenis, Aardrijkskunde, Natuurkunde en topografie.
Met Geschiedenis besteden we aandacht aan tijd die loopt van 1500-1900. Deze tijd
wordt opgedeel in 4 blokken, zo behandelen we dus in totaal 4 eeuwen uit onze geschiedenis.
Met Aardrijkskunde houden we ons bezig met bergen, aardplaten, Nederland- waterland, woon-werkverkeer en we verkennen de werelddelen.
Natuurkunde bestaat uit lessen over de levende natuur (biologie), maar we houden
ons ook bezig met meer technische onderwerpen.
In groep 6 behandelen we de topografie van Nederland.
We geven aan het eind van een thema een huiswerkblad mee als voorbereiding op de
toets.
De kinderen leren dit blad thuis.
Kanjertraining
In groep 6 werken we vanuit een werkboek. We doen 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.
Bewegingsonderwijs
Wij sporten dit jaar in de sporthal van Agilitas. Deze les vindt plaats op
dinsdagmiddag van 14.15—15.15. De kinderen gaan lopend met de juf naar sport en mogen daarna (mits met toestemming) alleen naar huis. De sportlessen worden gegeven
door een sportleraar.
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-, Natuurkunde- en topotoets.
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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 medio januari en medio juni afgenomen.
De volgende toetsen zullen worden afgenomen op beide momenten:
Rekenen/ Wiskunde
Spelling
Begrijpend Lezen
Drie minuten toets
In januari nemen we ook de cito ‘Woordenschat’ af.
Schoolzwemmen
In groep 5 en 6 gaan we 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 om toestemming gevraagd om uw kind zelfstandig naar huis te laten
gaan. Zonder toestemming gaat uw kind met de groepsleerkracht mee naar school.
Zwemrooster
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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Diversen
Rapport
Twee keer per jaar krijgt u 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.
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
10.15 uur brengen of gewoon voor schooltijd. 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
redenen voorkomen dat hier wat flexibeler mee om moet worden gegaan. Graag
horen we dit van u, als dat het geval is.
Sporten
Dit schooljaar krijgen de klassen les van een gymdocent.
Het is belangrijk dat kinderen sportkleding en sportschoenen meenemen. Controleer
even of de schoenen nog passen, ivm eventuele groeispurt in de zomervakantie.
Contactgegevens
Juf Karin Koelewijn
Juf Joke

karinkoelewijn@vvgo.nl
jokeverburg@vvgo.nl
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Leerlingenlijst

7
7

www.groenschool.com

