Klasseninfo Groep 5 (september 2017)

Beste ouders,
In de klasseninfo vindt u de belangrijkste informatie over groep 5. We hopen dat deze brief u
voldoende informatie geeft op de meeste en belangrijkste vragen.
Taal
De volgende onderdelen worden elke week behandeld: spelling, woordenschat,
taal verkennen, spreken & luisteren en schrijven.
In groep 5 werken we met de methode Taal Actief4.
De taalmethode 'Taal Actief4' werkt met een niveausysteem: één-ster, twee-sterren en drie
sterren. Iedere les start met een opdracht 'Eerst proberen'. Afhankelijk van het aantal goed
gemaakte opdrachten, maken de leerlingen de verwerkingsopdrachten van één-ster en twee
sterren of twee-sterren en drie-sterren. Hoe méér sterren des te moeilijker de
verwerkingsopdrachten zijn.
Eén keer per vier weken worden de geoefende onderdelen getoetst.
Daar waar nog hiaten zijn, wordt extra oefenstof aangeboden.
Lezen
Bij leesonderwijs gaat het om drie dingen: technisch lezen, begrijpend lezen
en leesplezier. Deze drie hangen zeer nauw samen.
Onze methode Leesparade biedt daarom een compleet geïntegreerd programma voor
voortgezet leesonderwijs.
Begrijpend lezen is geïntegreerd in de technisch leeslessen. Daarnaast wordt er gebruik
gemaakt van de methode Grip op lezen.
Er is veel aandacht voor de woordenschatontwikkeling . Dit is van grote invloed op de
ontwikkeling van de leestechniek en het leesbegrip.
Bij Leesparade krijgen alle kinderen zoveel mogelijk kansen om zich te ontwikkelen op hun
eigen niveau.
Op school hebben we een schoolbibliotheek met een flink aantal boeken. Lezen is van groot
belang. Probeer daarom ook regelmatig thuis met uw kind te lezen.
Alle kinderen zijn lid van de bibliotheek van Uithoorn. Heeft uw kind nog geen
bibliotheekpasje dan kunt u in de bibliotheek van Uithoorn gratis een pasje ophalen. Geef bij
de informatiebalie aan dat uw kind op basisschool De Zon zit. Ons bibliotheek systeem is
gekoppeld aan het systeem van de bibliotheek Uithoorn.
Rekenen
Het zwaartepunt ligt in groep 5 op de tafels 6, 7, 8 en 9 en de getallen rij tot 1100. De tafels
worden veelvuldig aangeboden en ingeoefend. Daarnaast neemt ook het rekenen met geld
en klokkijken (zowel digitaal als analoog) een belangrijke plaats in. Het extra oefenen van de
tafels en het klokkijken thuis is zeer aan te raden!
We werken met de methode van “De Wereld in Getallen”. We werken in een cyclus van 4 of
5 weken. Daarna volgt de toets. De leerkracht geeft dagelijks een korte instructie en er zijn
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projectlessen. Op één dag kunnen de kinderen hun taken afmaken. De zelfstandige lessen
zijn vooral bedoeld om de stof in te oefenen.
De rekenmethode werkt met een niveausysteem: één-ster, twee-sterren en drie-sterren. Het
twee-sterren niveau is het basisniveau. In het één-ster niveau worden de minimumdoelen
behandeld, op één manier en met makkelijker getallen. Het drie-sterren niveau is voor de
leerlingen die meer aankunnen. Naast deze niveau-indeling kan er nog gedifferentieerd
worden op tempo. De leerlingen maken dan bijvoorbeeld minder rijtjes, maar wel op hun
eigen niveau. Enkele keren per jaar wordt bekeken of de leerlingen nog op het juiste niveau
werken. Het is mogelijk dat ze dan wisselen van niveau.
Schrijven
We werken met de methode Pennenstreken. Voor alle leerlingen zijn er twee schrijfboeken in
groep 5. De leerlingen oefenen ook in een oefenboek. Voor een aantal leerlingen is het
verbonden schrift niet haalbaar. Voor deze leerlingen bestaat de mogelijkheid om over te
stappen naar het blokschrift.
Pennenstreken begeleidt elke leerling naar geschikt schrijfmateriaal.
Zaakvakken
In groep 5 krijgen de kinderen drie nieuwe vakken:
 Aardrijkskunde
- Meander
 Geschiedenis
- Brandaan
 Natuur /techniek
- Natuniek
De kinderen werken in werkboekjes. Een zaakvak wordt drie weken aaneengesloten
gegeven. Op deze manier kunnen de hoofdstukken uitgebreider behandeld worden en gaan
de onderwerpen leven voor de kinderen. Na deze weken wordt een hoofdstuk afgesloten met
een toets. Deze toetsen worden op school geleerd.
Gymnastiek
Op dinsdag en vrijdag heeft groep 5 gymnastiek in de KDO-sporthal.
De kinderen nemen gymschoenen (geen zwarte zolen), gymkleding en een handdoek mee
(douchen is verplicht!).
Wilt u als uw kind niet kan deelnemen aan de gymles dit even laten weten door een briefje
mee te geven?
Verkeer
We werken met de methode: Wijzer door het verkeer. De inhoud van het lesprogramma van
Wijzer door het Verkeer is samengesteld door Veilig Verkeer Nederland. De leerlingen
werken met een leerboek dat verkeersregels en –situaties in korte teksten uitlegt. De foto’s
en tekeningen geven vanuit kinderperspectief een realistisch beeld van de verkeerssituaties
die kinderen op straat dagelijks tegenkomen.
Kanjertraining
De Kanjertraining op school bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die de
leerkracht in de klas geeft. Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden
of te verbeteren. Onderwerpen die aan bod komen zijn: vertrouwen, veiligheid, rust en
wederzijds respect.
Techniek
Techniek is een vast onderdeel van ons lesprogramma. Wij gebruiken hiervoor onder andere
de Techniektorens en de kisten van Ontdekplek, waarbij de kinderen in verschillende
werkvormen aan techniek werken. De methodes bestaan uit leuke en uitdagende leskisten.
De lessen worden in het technieklokaal gegeven. We hebben daarbij regelmatig ouderhulp
nodig. U ontvangt hiervoor te zijner tijd een mailtje.
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Godsdienst
Godsdienst wordt aangeboden via verschillende thema’s uit de methode ‘Hemel en aarde’ en
een aantal keren per jaar komt Gerard Vlutters, de verhalenverteller, in de klas.
Expressievakken
De vakken muziek, handvaardigheid en tekenen komen wekelijks aan bod. De
knutselresultaten zijn in het lokaal te bewonderen waarna ze mee naar huis worden
gegeven.
Zelfstandig werken
Dit jaar wordt het werken aan een dagtaak verder uitgebreid. De kinderen werken zelfstandig
en in niveaugroepen aan de leerstof. Na een korte instructie kunnen de kinderen aan de slag
met vooral taal en rekenen. De kinderen die het nodig hebben krijgen extra instructie aan de
instructietafel. Als ze klaar zijn met hun dagtaak werken ze verder aan extra opdrachten. Die
kunnen per week variëren. Om het zelfstandig werken te beïnvloeden hebben alle kinderen
een dobbelsteen op de tafel. Hiermee kunnen zij aangeven of zij “gestoord” willen worden
om uitleg te geven aan een klasgenoot, dat zij zelf een vraag hebben of dat zij ongestoord
aan het werk willen.
Iedere klas beschikt over chromebooks waar alle kinderen regelmatig op werken. De tafels,
klokkijken en de taalopdrachten kunnen worden ingeoefend.
Corvee/weekdienst
Dit betekent dat uw kind voor een week de hulp van de juf of meester is. De taken bestaan
uit; vegen, het bord uitvegen etc. Ze zijn daar na schooltijd ongeveer 10 minuten mee bezig.
Elke maandag wordt afgesproken wie die week de beurt heeft.
Huiswerk
Soms moet een kind thuis extra oefeningen doen. Ouders worden hier door de leerkracht
over ingelicht wanneer dit noodzakelijk is. Doorwerken na 15.15 uur om iets af te maken of in
te halen kan soms voorkomen.
Verjaardagen
Wanneer een kind jarig is mag er uitgedeeld worden. In de klas besteden we aandacht aan
de verjaardag. Is uw kind in de vakantie of in het weekend jarig? Overleg even wanneer dit
het best gevierd kan worden, zodat deze verjaardagen niet op één dag plaatsvinden.
Leerkracht spreken
Als u een leerkracht wilt spreken dan kan dat, maar probeer even vooraf een afspraak te
maken. We maken dan graag tijd voor u vrij. Een korte vraag voor aanvang van de les kan.
Na afloop van de dag hebben we meer tijd vrij om een vraag te beantwoorden. Een gesprek
plannen wij graag.
Tenslotte
We hopen dat het een leuk en leerzaam schooljaar wordt voor de kinderen. Heeft u vragen,
kom dan gerust na schooltijd even langs of stuur een mail.
Met vriendelijk groeten,
Groep 4/5: Niki en Carla
niki@basisschooldezon.nl, carla@basisschooldezon.nl
Groep 5: Linde
linde@basisschooldezon.nl
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