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Beste ouders/verzorgers, 
 
Via deze flyer stel ik u op de hoogte brengen van 
een aantal algemene zaken in de groep. 
 
Groep: 
Onze groep bestaat uit 22 leerlingen: 11 meisjes en 
11 jongens. 
 
Leerkracht: 
Meester Roy is de leerkracht van groep 6. Hij is van 
maandag t/m vrijdag aanwezig. 
 
Afwezigheid:  
Afmelden van leerlingen die door ziekte of om een 
andere reden niet naar school kunnen, moeten 
telefonisch worden gedaan. Als wij niets horen, 
wordt er naar huis gebeld. Wij vragen u om 
tandarts- en doktersbezoeken na schooltijd te 
plannen. Kan het niet anders dan onder schooltijd, 
dan heeft een afspraak in de middag onze 
voorkeur (’s ochtends missen de kinderen anders 
veel nieuwe lesstof). 
 
Contact met de leerkracht: 

De contacten verlopen momenteel iets anders dan 

u gewend bent. Voor een korte noodzakelijke 

mededeling kunt u mij voor schooltijd altijd mailen 

of iets doorgeven aan de leerkrachten die ’s 

ochtends op het plein lopen. Wanneer u mij 

uitgebreider wilt spreken, kunt u daarvoor beter na 

schooltijd een afspraak maken (van kwart over 2 

tot half 3 heeft het team pauze/overleg; afspraken 

maken wij vanaf half 3). Mocht u het gevoel 

hebben dat er problemen bij uw kind zijn, op wat 

voor gebied dan ook, aarzelt u dan niet om contact 

op te nemen! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huiswerk:  
Wereldoriëntatie beoordelen we per thema. Dit 
kan een toets zijn, maar ook een presentatie. In 
groep 6 gaan de leerlingen ook aan de slag met 
topografie. De provincies, hoofdsteden en wateren 
staan centraal van Nederland. Indien aan 
bovenstaande vakgebieden huiswerk verbonden is, 
dan hoort u dit van mij. 
De leerlingen krijgen, indien ze extra 
ondersteuning nodig hebben, regelmatig extra 
werk mee naar huis om te oefenen.  
 
Indien uw kind thuis is wegens Corona 
gerelateerde klachten, kunt u bovenstaande 
dingen met uw kind thuis oefenen. Mocht de 
afwezigheid meerdere dagen duren, dan neem ik 
contact met u op of u mag zelf contact opnemen. U 
hoort dan van mij welke lessen uw kind mist en 
welke thuis gemaakt kunnen worden via MOO. 
 
Eten en drinken 
De leerlingen nemen voor de ochtendpauze en 
voor de lunch iets te eten en te drinken mee. Ze 
zetten dit in de manden op de gang of in de 
koelkast die in de gang bij de koffiekamer staat. 
Wij zien graag dat uw kind gezond eten en drinken 
meeneemt naar school.  
 
Gymles: 
Meester Bram verzorgt de gymlessen van groep 6 
op vrijdag in de gymzaal van de Parel. In verband 
met de hygiëne en veiligheid dragen alle kinderen 
tijdens deze lessen gymschoenen (graag met harde 
zool, geen “balletschoentjes”). Verder volstaat een 
korte broek en een T-shirt. Het is aan te raden 
regelmatig te controleren of de gymschoenen nog 
goed passen. Het zou fijn zijn als uw kind op de 
gymdag gemakkelijk kleding draagt. Tijdens de 
gymles mogen er vanwege de veiligheid geen 
sieraden worden gedragen (oorbellen, kettingen 
en armbanden dus bij voorkeur thuis laten). Na de 
gymles nemen de kinderen de gymtas weer mee 
naar huis. 
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Verjaardagen: 
Bij het vieren van verjaardagen zijn geen ouders 
aanwezig in de klas. We vieren de verjaardag in de 
klas tijdens één van de pauzes. Het jarige kind mag 
dan ook zijn klasgenootjes trakteren (er zitten 22 
kinderen in de klas). De leerkracht dient geen 
handeling meer te hoeven verrichten aan de 
traktatie.  
 
Klassenouders 
Groep 6 is op zoek naar twee ouders die dit jaar de 
klassenouders willen zijn. Als u interesse heeft, 
kunt u dit bij mij aangeven. Zodra duidelijk is wie 
dit jaar de klassenouders zijn, hoort u dit natuurlijk 
van mij. De klassenouders krijgen via Social Schools 
de mogelijkheid om de ouders uit groep 6 te 
bereiken indien nodig. Het takenpakket zal er i.v.m. 
Corona iets anders uit komen te zien dit schooljaar. 
 
Eigen materialen 
Uw kind krijgt het benodigde  
schrijfgerei van school. Het is hierdoor  
overbodig om dit soort dingen ook nog van huis 
mee te nemen.  
Speelgoed en dergelijke mogen alleen mee naar 
school worden genomen op het moment dat de 
leerkracht dat heeft aangegeven.   
 
Engels 

Vanaf groep 6 werken wij met de methode 

Holmwoods op onze school. De leerlingen gaan 

voornamelijk zelfstandig aan de slag met deze 

methode. Ze leren lezen, praten, luisteren en 

praten. Engels staat wekelijks op de weektaak. 

 

Tenslotte: 

Ik hoop dat bovenstaande informatie duidelijk is, 
mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het graag. 
Wij gaan er samen een gezellig schooljaar van 
maken!  
 
Met vriendelijke groet, 
Roy Eulink 
 

 

 

 

 

 

 

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/ 

 

Tafels oefenen 

Het oefenen en herhalen van de tafels is 

ontzettend belangrijk. Wilt u de tafels, samen met 

uw kind, blijven oefenen? Dit gaat de leerlingen 

veel helpen bij het rekenen.  

Tip: www.maaltafels.be / www.onlineklas.nl / 

www.tafeldiploma.nl  

Hier kunnen de kinderen de tafels op de computer 

oefenen. 

 

Pluspunt 

Via MOO kan uw kind inloggen in Pluspunt. Het 

blok waarin wij werken is klaargezet door de 

leerkracht.  

Uw kind kan thuis taken oefenen, met dezelfde 

doelen waar op dat moment mee gewerkt wordt in 

de klas. 
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