
Welkom in 
groep 5!



Inloop:
• Iedere ochtend en middag hebben we een 

inloop. De kinderen moeten om 8.45u en 
13.15u binnen zijn. (de deur is 10 minuten 
eerder al open.)

• Bijna iedere ochtend en middag starten 
we met de leesinloop. De kinderen gaan 
dan stil lezen in een boek dat zij zelf op de 
gang uit de boekenkast hebben gekozen.

• Soms kan het zo zijn dat uw zoon of 
dochter nog een werkje van de vorige dag 
af moet maken tijdens de inloop.



Maatjeslezen

• Over een paar weken starten we op vrijdagmiddag met 
maatjeslezen. De kinderen zijn dan gericht op hun eigen 
niveau, samen met een maatje, aan het lezen.



Materiaal
• Ieder kind heeft aan het begin van het jaar de volgende materialen 

van school gekregen (in eigen la):

etui met potlood, gum, schoolpen en liniaal

In de groepjes hebben ze de volgende materialen van school: stiften en 
kleurpotloden en puntenslijper. 

Materiaal van thuis is dus niet nodig en gebruiken de kinderen thuis 
voor hun huiswerk. We leren de kinderen zorg te dragen over het 
materiaal wat ze van school hebben gekregen. Zijn kinderen niet zuinig 
met het materiaal waardoor het dus kwijt of kapot raakt, zijn daar 
kosten aan verbonden.



Weektaak en dagtaak:
Iedere week krijgen de leerlingen een weektaak. Deze 
opdrachten maken de kinderen zelfstandig. De 
opdrachten van het eerste vak moeten op vrijdag af 
zijn.

Daarnaast krijgen ze per dag nog taken die zij 
zelfstandig moeten maken (dagtaak) deze hangt per 
dag voor in de klas.

Kom gerust eens een kijkje nemen in de klas hoe de 
weektaak eruit ziet.



Kanjertraining



Vakken in groep 5:
▪ Rekenen

▪ Eenmaal andermaal

▪ Taal

▪ Spelling

▪ Schrijven

▪ Begrijpend lezen

▪ Informatieverwerking

▪ Verkeer

▪ Alles in 1

▪ Muziek

▪ Tekenen

▪ Handvaardigheid

▪ Gym

▪ Muziek

▪ Tablets



Beloningssysteem
• In de klas hangt een "stoplicht". Alle kinderen starten 's morgens in 

groen, dat houdt in dat zij de dag starten als een kanjer.

• Als zij iets heel erg goed doen (dit kan van alles zijn) dan kunnen zij in 
goud terecht komen. Eind van de dag kiezen wij uit de leerlingen die 
in goud staan een "Kanjerster" deze leerling mag de dag erna de 
kanjerkikker op zijn/ haar tafel zetten.

• Als een kind een officiele waarschuwing krijgt gaat hij / zij van groen 
naar oranje. Bij de tweede officiele waarschuwing gaat hij / zij naar 
rood en volgt een gepaste straf. Ouders worden hierover ingelicht.



Pauze
Elke dag spelen we 15 minuten buiten. Voordat we naar buiten gaan 
eten we fruit en kijken naar het jeugdjournaal of er wordt voorgelezen.

Wilt u ervoor zorgen dat uw zoon / dochter iets gezonds meeneemt 
voor in de pauze?



Verjaardag vieren
Wij vinden het altijd gezellig als uw zoon / dochter zijn 
/ haar verjaardag viert in de klas! Geeft u op tijd door 
wanneer u dit zou willen doen? Dan kunnen we er 
een gezellig feestje van maken!



Huiswerk
Op maandag krijgen de kinderen huiswerk en leerwerk mee. Op donderdag 
moet het maakwerk ondertekend weer terug op school zijn.

Het huiswerk bestaat uit: 

• Tijdens projectweken van Alles in 1 het leren van een samenvatting. 

• Één bladzijde taal en één bladzijde rekenen per week (vanaf de 
herfstvakantie). 

• Wanneer nodig krijgen sommige leerlingen extra oefenwerk mee naar huis. 

• Als de weektaak op vrijdag niet af is, kan het zijn dat sommige leerlingen 
ook huiswerk in het weekend mee krijgen. 

Tot nu toe heeft uw kind op maandag alleen leerwerk mee naar huis gekregen. 
Na de herfstvakantie komt daar maakwerk taal en rekenen bij.



Muurkrant
In groep 5 moeten de leerlingen een muurkrant 
maken, dit is pas in de tweede helft van het 
schooljaar. Ze krijgen hier op tijd informatie over 
zodat u weet wat er van ze verwacht wordt. Deze 
muurkrant moeten zij thuis maken.



Boekenkring
Twee keer per jaar gaan we aan de slag met de 
boekenkring. We hebben dan vanuit de bibliotheek 
een hele hoop leuke boeken die passen bij het niveau 
van de leerlingen. Dit zijn allerlei soorten boeken, 
denk aan stripboeken, kookboeken, moppenboeken, 
informatieboeken, prentenboeken enz. Ze mogen dan 
in een tweetal zelf een boek kiezen en krijgen hierbij 
een opdrachtkaart. Na een aantal weken moeten zij 
dit presenteren aan de groep. Thuis hoeven ze hier 
niet aan te werken.



Hulpjes
We zijn samen verantwoordelijk voor het op orde 
houden van de klas. Iedere week heeft iedere leerling 
daarom een taak. Dit kan zijn de klas vegen, tafels 
poetsen, schriften uitdelen, papierbak wegbrengen 
enz. Na een week krijgt iedereen weer een andere 
taak. Soms is het zo dat we deze taken (deels) onder 
schooltijd uit kunnen voeren, maar het kan ook zo zijn 
dat uw zoon / dochter een paar minuten later buiten 
is na schooltijd omdat hij / zij de taken nog uit moet 
voeren. We vragen hiervoor uw begrip. Samen zorgen 
we zo dat alles netjes blijft!



Klasbord
Omdat we dezelfde leerlingen hebben als afgelopen 
jaar hebben we op klasbord de naam gewijzigd van 
groep 4 naar groep 5. De meeste ouders volgen ons 
al!

Mocht u ons nog niet volgen, vergeet u dan niet aan 
te melden via de app met deze code; C7D-8RP

Regelmatig zetten wij hier leuke foto's en berichtjes 
op!



Tot slot...
Mocht u nog vragen hebben bent u altijd van harte 
welkom! Als u wat meer tijd nodig hebt om iets te 
bespreken maak dan even een afspraak met een van 
ons.

We gaan er samen weer een super leuk schooljaar 
van maken!


