
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Welkom in groep 6!   
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Beste ouder/verzorger, 

In deze folder vindt u zoveel mogelijk informatie over het reilen en zeilen 

in groep 6. 

 

Tijdens de opening van het schooljaar met de kinderen bent u van harte 

welkom om even in de klas te komen kijken en is er gelegenheid om kennis te 

maken met elkaar. 

De opening van het schooljaar is op maandag 27 augustus vanaf 13.00 uur. 

 

Groepsleerkrachten 

Juf Alinda Hopman is er op maandag, dinsdag en woensdag. 

Juf Halbea Heek werkt op de donderdag en vrijdag. 

 

 

 

 

 

          

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vakken in groep 6 

 

Lezen 

Van maandag tot en met donderdag beginnen we elke morgen 

met een kwartier stillezen. 

Kinderen kunnen hiervoor een boek kiezen uit de 

klassenbibliotheek of een boek van huis meenemen. Ook 

gaan we regelmatig met de klas naar de bibliotheek om daar een leuk boek 

uit te zoeken voor in de klas. 

 

Psalm/lied 

 

In het jaarboekje en op de site vindt u het psalmrooster. 

 

Bijbelse geschiedenis 

Voor de lessen Bijbelse geschiedenis maken we deels gebruik van de bijbel 

voor jullie. 

Er worden per week 3  verhalen verteld en op vrijdag is er een herhaling. 

Eens in de 6-8 weken zal er ook schriftelijke overhoring van deze verhalen. 

De kinderen krijgen hiervoor dan een samenvatting mee naar huis. 

 

Rekenen 

Bij het rekenen gaan we verder met de basis die gelegd is in de middenbouw. 

De bekende begrippen als optrekken, aftrekken, 

vermenigvuldigen en delen komen dan ook weer 

ruimschoots aan de orde. 

Daarbij komen nog de klokken en meetkunde. Ook is 

er ruim de aandacht voor het cijferen, 

staartdelingen en maken we een begin met de 

breuken. 

Taal 

De taallessen volgen wij aan de hand van de verhalen over Nina. Zij maakt 

van alles mee en mag zelfs aan een televisieshow meedoen. 

Naast heel veel nieuwe woorden ( woordenschat ) leren we ook veel over 

grammatica en hoe zinnen zijn opgebouwd. Dit onderdeel noemen we woord- en 

zinsbouw en gaat o.a. over het vinden van de persoonsvorm, het onderwerp en 

andere zinsdelen. 

 

Spelling 

Bij het vak spelling gaan we opnieuw 24 woordpakketten met 

verschillende categorieën langs. Dit zullen bekende 

categorieën zijn, maar ook een aantal nieuwe. Er zal, aan het 
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einde van het jaar meer aandacht zijn voor de werkwoordspelling. 

De woordpakketten worden elke maandag gemaild en meegegeven naar huis zodat 

u ook thuis de woorden met uw kind kunt oefenen 

Begrijpend lezen 

Dat zit ook in onze taalmethode maar daarnaast is er ook extra aandacht 

voor dit vak. 

Dit doen we door Nieuwsbegrip op dinsdagmiddag en op donderdagmiddag door 

de methode “Beter bij Leren”. Ook in de zaakvakken komt begrijpend 

leestechnieken aan bod. 

 

Wereldoriëntatie - Blink 

De afgelopen jaren hebben we ons in de bovenbouw georiënteerd op een nieuwe 

manier van werken met de zaakvakken Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur 

& Techniek. Zo hebben we eerst uitvoerig gewerkt met het ‘Werken in 

Groepen’ (WIG) en hebben we aan het eind van vorig schooljaar onderzoek 

gedaan naar thematische methodes.  

Dit heeft er toe geleid dat we vanaf dit schooljaar gaan werken met de 

geïntegreerde en thematische methode Blink. 

 

21e eeuwse vaardigheden 

Blink is gebaseerd op onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren. De 21e  

eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, kritisch denken en 

informatievaardigheden, komen uitgebreid aan bod. Blink is erop gericht om 

kinderen nieuwsgierig te maken naar de wereld en ze vooral veel zelf te 

laten ervaren en ontdekken. Wanneer kinderen zelf actief bezig zijn, krijgt 

de leerstof meer betekenis en onthouden ze het beter. Ze krijgen hierdoor 

een goede kennisbasis mee en ontwikkelen de vaardigheden die ze in het 

voortgezet onderwijs en in hun latere leven nodig gaan hebben.  

 

Thema’s 

Per jaar werken de kinderen aan vijf grote thema’s over de wereld, waarin 

de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en burgerschap 

geïntegreerd aan bod komen. In deze thema’s krijgen de kinderen een basis 

aan kennis aangeboden en krijgen ze de ruimte om zelf te onderzoeken wat ze 

interessant vinden. Na een gezamenlijke introductie van het thema, volgen 

er vier geleide onderzoek lessen waarin zowel kennis als vaardigheden aan 

bod komen.  

 

Daarna maken de kinderen een toets en vervolgens gaan ze aan de slag met 

een eigen onderzoek. Dat kan zelfstandig, in tweetallen of in groepjes 



zijn. Bij elk thema werken ze naar een gezamenlijk eindproduct toe. In de 

eindpresentatie leren de kinderen ook van wat hun klasgenoten hebben 

uitgezocht.  

De thema’s bieden veel aanknopingspunten voor interessante gesprekken 

thuis. De kinderen zullen ook worden gestimuleerd om passende spullen van 

thuis mee te nemen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanjertraining 

De lessen bij de Kanjertraining worden in groep 6 gegeven aan de hand van 

het werkboek deel 1. 

Dit jaar dus geen verhaallijn die gevolgd wordt zoals 

de kinderen t/m groep 5 gewend zijn. 

De jaarlijkse thema’s zullen op een passend niveau 

aan de orde komen. 

Ook zullen de leerkrachten steeds meer de Kanjertaal 

in de klas gaan gebruiken.  

 

      
 

Bewegingsonderwijs 

De sportlessen vinden dit jaar op de 

vrijdagmorgen plaats. 

We vertrekken rond 10.15 uur vanaf school naar 

sporthal de Stormvogel. 

Na de sportles komen we gezamenlijk terug bij 

school en vanaf daar gaan de kinderen naar huis. 

Het zou fijn zijn als de kinderen op vrijdagmorgen geschikte sportkleding 

en sportschoenen meenemen naar school. 

 

 

 

Muziek 
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Ook dit  jaar zullen we dat gaan doen aan de hand van de methode 

“Eigenwijs”. 

 

 

 

Schoolzwemmen 

Ook in groep 6 gaan we eens in de twee weken schoolzwemmen in zwembad ‘de 

Duker’. 

We gaan dit samen doen met groep 5. 

Over het schoolzwemmen volgt een aparte mail met daarbij het jaarrooster 

van de zwemlessen. 

 

Tussen 1 november en 1 april gaan we met de bus naar 

het zwembad. 

De gemeente Bunschoten vraagt hiervoor een kleine 

vergoeding van u.  

Hierover ontvangt u t.z.t. informatie van Willem de 

Graaf. 

 

Buiten deze periode gaan we op de fiets en de eerste keer is op dinsdag 4 

september. 

Voor het begeleiden op de fiets worden er ouders gevraagd via de mail. 

Voor de maanden september en oktober is dit al geregeld! Fijn dat er ouders 

zijn die ons hierbij kunnen helpen. 

Een fiets, rugzak en zwemkleding zijn verplicht. 

Tijdens de zwemlessen werken de leerlingen aan de verschillende 

vaardigheden van het zwempaspoort van SRO. Ook zal er geoefend worden voor 

het waterpolotoernooi dat in het voorjaar wordt gehouden voor groep 6. 

 

Huiswerk 

In groep 6 krijgen de kinderen wekelijks 1 a 2 

keer huiswerk mee. Dit kan het leren voor een 

toets of overhoring zijn of een maakopdracht. 

 

 

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: 

o Rekenen/ Wiskunde 

o Spelling 

o Begrijpend Lezen  

o Technisch Lezen 
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o Drie minuten toets 

 

 

 

 

ParnasSys 

Ook dit schooljaar zijn hier weer de vorderingen en resultaten van uw kind 

te vinden. 

Hier zijn ook de uitslagen van de Cito-toetsen zichtbaar en de verslagen 

van de oudergesprekken. 

 

Het kan voorkomen dat ParnasSys in het cijferoverzicht verschillende toets-

onderdelen van elkaar scheidt. 

Hierdoor lijken cijfers soms lager dan het uiteindelijke gemiddelde van de 

toets. 

Met name bij rekenen is dit het geval. Voor vragen kunt altijd even een 

mail sturen naar de groepsleerkracht. 

 

Bent u de inlog-gegevens voor het ouderportaal van ParnasSys kwijt of 
vergeten dan kunt u bij Willem de Graaf nieuwe aanvragen via de mail: 
willem@vvgo.nl 
 
Dokter, orthodontist, tandarts, enz.. 

Bezoek onder schooltijd graag doorgeven aan de groepsleerkracht. 

 

Groepsnieuws via Klasbord 

Klasbord is inmiddels al aangemaakt en u heeft via de mail al de 

aanmeldingscode mogen ontvangen. 

Wij vinden het belangrijk dat van alle kinderen er in 

ieder geval 1 ouder zich aanmeldt bij Klasbord. 

In deze app zullen we nieuws, foto’s maar ook 

huiswerk plaatsen. 

De code voor onze klasbord is: 35C-V36         

 

Belangrijke informatie ontvangt u gewoon per e-mail of brief! 

 

 

Contact 

Oudergesprekken vinden plaats in de periode oktober t/m december plaats. 

Tevens is het mogelijk om na het eerste rapport gebruik te maken van de 

spreekavond. 
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Natuurlijk bent u naast deze vaste momenten van harte welkom voor een 

vraag, opmerking of iets dergelijks. Dit mag per mail maar even binnenlopen 

of een telefoontje is natuurlijk ook mogelijk. 

We kunnen dan met elkaar een afspraak maken voor een extra oudergesprek. 

 

Contactgegevens 

Juf Halbea Heek      juf Alinda Hopman 

halbea@drhbavinckschool.nl    alinda@drhbavinckschool.nl 
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