
                                                                              

 

 

 

   GROEP 5 
 

Informatiebrief 2021 /  2022 



Beste ouders / verzorgers, 

Met deze brief willen we u belangrijke informatie geven over groep 5. 

De verschillende schoolvakken komen aan de orde en ook het eventuele huiswerk of 

informatie over de sportlessen. 

We willen u vragen dit goed te bekijken zodat uw kind voorbereid is op wat er gaat 

komen. 

 

Vriendelijke groet 

Juf Debora, Juf Lisanne, Juf Henrike 

 

 

 

 

De juffen 
Juf Henrike werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. 

Op vrijdag neemt Juf Debora de klas. 

Na de kerstvakantie gaat dat veranderen, Juf Debora doet dan haar LIO stage in 

deze klas en werkt dan op maandag, dinsdag en woensdag. 

Donderdag en vrijdag neemt juf Lisanne de klas. 

 

   juf Lisanne     juf Henrike      juf Debora 

                            

Schooltijden 
Elke dag begint de school om half 9. Om 5 voor half 9 gaat de bel en mogen de 

kinderen naar binnen. Om half 9 gaat de tweede bel en zitten de kinderen in de klas. 

Dan kunnen de lessen beginnen. 

Om 12 uur is het tijd om naar huis of naar de overblijf te gaan voor het eten. 

Om 5 voor 1 gaat dan weer de bel en om 1 uur moeten de kinderen dan in de klas 

zitten voor de middaglessen. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd op school is? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vakken in groep 5 

 

Bijbelse geschiedenis 
De bijbellessen vinden plaats op de ochtenden: dinsdag, woensdag, donderdag. 

Voor deze lessen maken we gebruik van de “Bijbel voor Jullie”. 

De Bijbelverhalen beginnen in groep 5 met de Schepping en gaan door met veel 

mooie verhalen uit het oude testament. Abraham, Isaak, Jakob, Jozef, Mozes, het 

volk Israël in de woestijn, Jericho. 

Ook het Nieuwe Testament komt verderop in het jaar aan de orde. 

Dan staat het leven van Jezus centraal. 

Wat een rijkdom dat we deze schatten mogen doorgeven aan jullie kinderen! 

 

Psalm 
Iedere maandagochtend wordt er een lied aangeboden, een psalm of een 

opwekkingslied. Deze psalm oefenen we de hele week. De maandag daarna wordt 

hij overhoort. De lijst met psalmen staat in het jaarboekje. Het zou mooi zijn als u 

daar thuis ook wat aandacht aan wilt geven. 

 

Lezen 
Iedere middag beginnen we met een 

kwartier stillezen. We zeggen vaak: De 

kinderen moeten leeskilometers maken. 

We hebben op school een kast vol met 

boeken waaruit de kinderen kunnen 

kiezen. Maar als ze thuis een mooi boek 

hebben dat ze willen lezen mogen ze 

het boek natuurlijk ook meenemen naar 

school. 

Het “leesplezier” is erg belangrijk. Ook daar geven we aandacht aan. We gebruiken 

op school de methode “Karakter”. Vier keer in de week wordt hieruit lesgegeven. 

Ook zit er in de methode een werkboek over leesmotivatie. Daaruit proberen we elke 

week ook een les te doen. 

Thuis kunt u het leesplezier ook vergroten door aan uw kind voor te lezen of door 

samen een boek te lezen en naar de bibliotheek te gaan. Praat ook eens samen 

over het boek dat uw kind gelezen heeft. 
 



Rekenen 
Rekenen doen we elke dag. Heel belangrijk zijn de 

tafels van 1 tot 10!We oefenen ze veel op school maar 

het is hard nodig dat ook thuis hier aandacht aan wordt 

besteed. Parate tafelkennis is in de hogere groepen erg 

belangrijk. We zullen regelmatig een tafel centraal 

stellen en houden u hiervan op de hoogte via Parro.De 

kinderen rekenen tot 1000 en oriënteren zich aan het 

eind van het jaar tot 10.000.We starten dit jaar met een 

nieuwe methode en een nieuwe manier van werken. De 

methode die we gaan gebruiken heet “Getal en Ruimte 

Junior”.We gaan meer werken op de computer met 

Snappet. Dat is een adaptieve methode. Dat houdt in 

dat de kinderen op hun eigen niveau met de leerstof 

bezig zijn. 

Het ene kind krijgt eenvoudigere opdrachten en het andere moeilijkere, op het 

niveau dat ze kunnen. 

De kinderen moeten de sommen wel uitrekenen in een schriftje zodat we kunnen 

zien of de kinderen volgens de goede methode werken en waar de problemen liggen 

bij veel fouten. Dit zal in het begin wel even wennen zijn.  

Ook maken we gebruik van de methode “met sprongen vooruit” van Julie Menner. 

Taal en spelling 
In groep 4 zijn we geëindigd met het verhaal over Paul 

die gaat verhuizen. In groep 5 zien we Paul weer terug 

in het verhaal. Elk nieuw hoofdstuk start met een 

verhaal. De kinderen zien dat op het digibord in een 

aantrekkelijk filmpje. In dit filmpje komen ook de 

woordenschatwoorden aan bod. Dat gebeurt aan de  

hand van diverse thema’s. Ook is er veel aandacht voor 

woord- en zinsbouw. We leren de trappen van 

vergelijking, lidwoorden, werkwoorden, bijvoeglijke 

naamwoorden en voorzetsels. Daarnaast maken we 

begin met het ontleden van zinnen. We leren wat de 

persoonsvorm en het onderwerp in de zin is. 

Met spelling komen de bekende hoofdcategorieën weer 

aan bod. Het eerste woordpakket behandelt b.v. sch. Woordjes als schapen, 

schroeven en schommel komen dan aan bod. Daarnaast leren we ook nieuwe 

categorieën. We hameren op de regel van de “letterzetter” en de “tekendief”. 



Kinderen moeten die automatisch leren 

toepassen. Voorbeelden zijn Woorden als 

schommel met twee mm of Muren met één u. 

De woordpakketten worden op maandag 

aangeboden en de hele week geoefend. Aan 

het einde van de week volgt het dictee. De 

cijfers hiervan vindt u in Parnassys. 

 

Begrijpend lezen 
Een belangrijk vak! Het staat twee keer per week op het rooster. We gebruiken de 

methode “Beter bij leren”. We oefenen verschillende tekstsoorten. De oefenteksten 

sluiten aan op de Citotoets voor begrijpend lezen. 

Daarnaast gebruiken we ook Nieuwsbegrip. Begrijpend lezen komt ook veel voor in 

onze taalmethode. Met begrijpend lezen ben je eigenlijk de hele dag bezig in de 

klas. 

 

Kanjertraining 
Centraal staat 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 een rode draad door de school 

bij de kinderen en leerkrachten. We hopen de 

kinderen hiermee 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 anderen. 

 

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

eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, kritisch denken en informatieve 

vaardigheden komen uitgebreid aan bod. Blink is erop gericht om kinderen 

nieuwsgierig te maken naar de wereld en vooral veel zelf te laten ervaren en 

ontdekken. Wanneer kinderen actief bezig zijn krijgt de leerstof meer betekenis en 

onthouden ze het beter. 

Ze krijgen goede basiskennis mee en ontwikkelen de vaardigheden die ze in het 

voortgezet onderwijs en in hun latere leven nodig hebben. 

Per jaar werken we aan een aantal thema’s waarin de vakken aardrijkskunde, 

geschiedenis, natuur en techniek, en burgerschap geïntegreerd aan bod komen. 

Omdat in de middag groep 4 ook bij ons in de klas zit gaan we meer in hoeken 

werken. Ook hierin wordt er onderzoek gedaan en moeten de kinderen 



samenwerken. In groep 5 zouden ze ook nog een eindpresentatie kunnen doen van 

een onderzoek. 

 

Zwemmen en sporten 
De sportlessen voor groep 5 vallen dit jaar op maandag. 

Zwemmen 1x per veertiendagen op de maandagmiddag. Het rooster hiervoor krijgt u 

nog. Samen met groep 6 gaan de kinderen naar het zwembad. We gaan een groot 

deel van het jaar op de fiets. In de koude wintermaanden rijdt er een bus voor. 

Het is fijn als de kinderen een rugzak meenemen die goed op hun rug past. Ook is 

het verstandig om makkelijke kleren aan te trekken. 

 

Voor de sportlessen gaan we naar de Stormvogel. Dit is op de andere maandag, als 

er geen zwemmen is. Dan sporten we samen met de kinderen van groep 4. We 

vertrekken rond 14.00 uur lopend naar de sporthal.  

Goede sportkleren en vooral schoenen zijn VERPLICHT! 

 

Huiswerk 
Voor spelling kunt u thuis de woordpakketten oefenen met uw kind. 

Ook de tafels zijn belangrijk voor het rekenonderwijs. 

Daarnaast zal er indien nodig een extra werkblad gegeven worden van rekenen, 

spelling, taal, of begrijpend lezen. Ook voor de Bijbelles zal uw kind regelmatig iets 

te leren mee naar huis krijgen. 

Na de kerstvakantie zullen ook de spreekbeurten ingepland worden. Daar krijgt u te 

zijner tijd meer informatie over. 

 

Parnassys 
Parnassys is ons leerlingvolgsysteem, waarin u als ouder kunt inzien welke cijfers 

uw kind heeft behaald. Ook zijn daar de verslagen van oudergesprekken terug te 

vinden. 

 

Parro 
Informatie en foto’s kunnen we met u delen via de Parro app. 

Leuke momenten of een oproep gaan via deze app. Ook kan het huiswerk via deze 

app bekend worden bij u. 



Via deze app kunt u berichtjes sturen naar de leerkracht en uw kind afwezig melden 

bij ziekte. 

 

Contact 
Aan het begin van het schooljaar zijn er luistergesprekken gepland. Hier kunt u als 

ouder informatie geven over uw kind die belangrijk is voor school. 

U krijgt hiervoor een uitnodiging. 

Verder zijn er na het rapport de 10 minutengesprekken. Dan kunnen we de 

voortgang van uw kind bespreken en hoe het gaat in de groep. 

Oudergesprekken vinden plaats in de periode van oktober tot december en duren 

ongeveer 15 minuten. 

 

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

vraag, opmerking of iets dergelijks. Bij voorkeur per mail maar even binnenlopen om 

12 uur of kwart over 3 of een telefoontje is ook mogelijk. We zoeken samen het 

beste voor uw kind! 

 

Eten en drinken mee naar school 
We leggen de 

verantwoordelijkheid van een 

gezonde snack, fruit of 

tussendoortje bij u neer. Het is niet 

de bedoeling dat uw kind chips en 

chocolade mee gaat nemen maar 

we gaan ervanuit dat u dat wel 

begrijpt. 

Wilt u erop letten dat u drinkbekers of flesjes goed sluit. Het komt nogal eens voor 

dat ze niet goed dicht zitten en daardoor gaan lekken. 

 

Hulp van u 
Wie weet hebben we uw hulp weer nodig dit schooljaar. 

Via de app of via klassenouders krijgt u dan een berichtje. 

We hopen dat u ons dan wilt helpen. 

 

 

 

 

 
 


