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Flyer 
 

 

 

In deze flyer van groep 5 leest u groep specifieke informatie. 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Via deze flyer willen wij u alvast op de 

hoogte brengen van een aantal 

algemene zaken in onze groep. 
 

Aanwezigheid in de groep 
Groep 5 krijgt op maandag, dinsdag en 

woensdag les van juf Odette en op 

woensdag, donderdag en vrijdag van juf 

Annemarie. Op woensdag zijn we dus met 

zijn tweeën beschikbaar voor de groep.   

Afwezigheid van een leerling 

Het afmelden van kinderen die door ziekte 

of om een andere reden niet naar school 

kunnen komen wordt telefonisch gedaan. 

Als wij niets horen, dan wordt er vanuit 

school naar huis gebeld met de vraag 

waarom uw kind niet aanwezig is. Wij 

vragen u om tandarts- en 

doktersbezoeken  zoveel mogelijk te 

plannen buiten de schooltijden om. Mocht 

het echt niet anders kunnen, dan heeft 

een afspraak in de middag onze voorkeur 

(’s ochtends missen de kinderen anders 

veel nieuwe lesstof).  
 

Schooltijden 
Elke dag gaan we van 8.15 tot 14.00 uur 

naar school. Wij willen om 8.15 uur starten 

met de les. Het hek is vanaf 8.05 uur open 

en om 8.10 uur mogen de kinderen naar 

binnen. Om 8.15 start de les. 

Klassenouders 
Onze klassenouders zijn dit jaar:   Dehlia 

Fokkenrood  (moeder van Nilo) 
                

Angelika Chichorska  (moeder van Dilara) 
Zij zullen de leerkrachten zoveel mogelijk 

ondersteunen bij activiteiten en bij het 

regelen van hulpouders. Heel fijn dat jullie 

dat willen doen!  

Klasklusjes  
Elke kind heeft dagelijks een klusje. Dit kan 

bijvoorbeeld het legen van de papierbak, 

het uitdelen van de schriften of het 

opruimen van materialen zijn. Na een 

periode van ongeveer 8 weken, krijgen zij 

een ander klusje toegewezen. Het 

uitvoeren van de klusjes wordt zoveel 

mogelijk gepland binnen schooltijd. Echter 

kan het zijn dat uw kind enkele minuten 

later buiten is. Mocht het een keer niet 

uitkomen dan is dat natuurlijk geen 

probleem.  
 

Eten en drinken 
De kinderen nemen voor de 

ochtendpauze en voor de lunch eten en 

drinken mee. De broodtrommels en 

drinkbekers zetten de kinderen in de gang 

op de kast of in de koelkast. We zien graag 

dat de kinderen gezond eten en drinken 

bij zich hebben.  
 

Gymtijden 
We gymmen op vrijdag. Groep 5 gaat te 

voet naar de gymzaal bij basisschool de 

Parel. De kinderen nemen een t-shirt, 

broekje en passende sportschoenen (geen 

zwarte zolen) mee.  
 

Mee naar school 
Uw kind krijgt het benodigde schrijfgerei 

van school. Het is overbodig dit soort 

dingen ook van huis mee te nemen 
 

Stagiaires 
In de eerste helft van het jaar zijn er geen 

stagiaires in groep 5 aanwezig. 
 

Contact 
Allereerst willen we aangeven dat we het 

belangrijk vinden, om contact met u te 

hebben.  

Alleen samen kunnen we de optimale 

ondersteuning aan uw kind bieden.  
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Voor korte vragen en mededelingen zijn 

we direct na school bereikbaar. Wilt u een 

langer gesprek, dan is er de mogelijkheid 

om een afspraak te maken.  

U kunt ons ook bereiken via Social schools.   

 

Onze werkwijze 

Zoals in de schoolgids beschreven staat, 

werken wij met minimaal drie 

instructieniveaus binnen de vakken 

rekenen, taal, spelling, technisch- en 

begrijpend lezen. 

 

Huiswerk 

De bladen die we mee naar huis geven 

zijn vooral bedoeld om eventueel extra 

met uw kind te oefenen.  

De themawoorden van taal worden ook 

aan het begin van het blok mee naar huis 

gegeven. Hier kunt u thuis extra mee 

oefenen.  

 

Spreekbeurt, werkstuk en boekbespreking 
In groep 5 wordt er een boekbespreking 

gehouden.  
De kinderen krijgen te zijner tijd een 

informatieblad mee waar precies op staat 

wat er van hen verwacht wordt.  
 

Fietsen/stepjes/skeelers 
Kinderen die op de fiets naar school 

komen stallen hun fiets in het fietsenrek. 
Stepjes worden geplaatst tegen de muur 

naast de hoofdingang. 

Belangrijke data 

Hieronder de belangrijke data tot de 

herfstvakantie. 

- 9 september: Schoolreisje  

- 12 t/m 16 september: Startgesprekken 

Kinderen uit groep 5 worden ook verwacht 

bij het gesprek aanwezig te zijn.  

 

- 5 t/m 14 oktober: Kinderboekenweek 

-7 oktober: Studiedag, kinderen VRIJ 

- 24 t/m 30 oktober: Herfstvakantie 

Voor overige activiteiten binnen onze 

school verwijzen wij u graag naar de 

jaarkalender 
 

Tenslotte 
We zijn bereikbaar via Social schools.  

 

Met vriendelijke groet, 

Juf Annemarie Fiechter en juf Odette 

Merkx Leerkrachten van groep 5 
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Bijlage: Tips voor thuis 

Tips voor thuis 

 

Lezen 

Het is belangrijk om kinderen te blijven 

stimuleren tot het lezen van boeken. Lezen 

is een wezenlijk onderdeel van het leren 

op school. Kinderen die veel lezen hebben 

vaak een ruime taalvoorsprong op 

kinderen die minder vaak lezen. 

Daarom hopen we dat u uw kind zult 

stimuleren door hen bijvoorbeeld voor te 

gaan lezen, door samen met hen een 

stukje te gaan lezen en zelf het voorbeeld 

te zijn: ‘zien lezen doet lezen’. 

http://www.thuisinonderwijs.nl/beter-leren-

lezen-10-tips-voor-thuis/ 

 

Rekenen  

Tafels leren  

Groep 4 (en 5) zijn de groepen waar de 

kinderen de tafels van 1 tot en met 10 

leren. Op onze school leren we de tafels 

van 1 t/m 10 middels de methode 

Pluspunt. We gaan hier volop mee aan de 

slag, maar wij gaan er vanuit dat u thuis 

met de kinderen ook regelmatig gaat 

oefenen. Het is de bedoeling dat de 

kinderen eerst inzicht in de sommen krijgen 

en ze daarna uit het hoofd gaan leren. 

 

Tip: www.TafelsOefenen.nl   

Hier kunnen de kinderen de tafels op de 

computer oefenen. Mocht u de tafels op 

een creatieve manier willen oefenen, dan 

heeft deze site:  

https://www.onderwijsvanmorgen.nl/5-

creatieve-tips-om-tafeltjes-oefenen/ hier 

geschikte tips voor.  

https://m.youtube.com/watch?v=JYa1TSO

N1dI&fbclid=IwAR3tF3qC1TDDV4uwepSQa

Lyn0YtX9_-d0RK8X19cXOIw8TdS9MFfLESrq9I 

 

Plus en minsommen 

De + en - sommen t/m 20 moeten 

geautomatiseerd zijn om verder te kunnen 

met optellen en aftrekken tot 100. Dat kan 

alleen door veel te oefenen en te 

herhalen. Bijvoorbeeld met een werkblad 

van www.sommenprinter.nl Het oefenen 

hoeft niet lang te duren, als het maar 

gebeurt. Elke keer een minuut of 5 

oefenen is beter dan 1 keer een half uur.   

 

Klokkijken  

 

https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/kl

ok-leren-kijken 

Elk jaar blijkt weer dat klokkijken voor veel 

kinderen erg lastig is. Daarom is het 

verstandig om hier thuis veel mee te 

oefenen. De kinderen leren de klok 

analoog af te lezen. De digitale klok wordt 

ook aangeboden, maar alleen nog maar 

de eenvoudige tijden (bijvoorbeeld 16.00 

uur = 4 uur). 

http://www.dadsproject.com/ 

   

https://www.jmonline.nl/index.php?g=groe

p5&v=Rekenen&s=Klokkijken&o=1 
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