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Flyer
In deze flyer van groep 6 leest u groep specifieke informatie.

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Via deze flyer willen wij u alvast op de
hoogte brengen van een aantal
algemene zaken in onze groep.
Aanwezigheid in de groep
Groep 6 krijgt op maandag, dinsdag en
woensdag les van juf Marie-Anne en op
donderdag en vrijdag van juf Julia.
Stagiaires
De eerste helft van het schooljaar loopt juf
Pelueyne stage in groep 6. Zij komt iedere
maandag en dinsdag en zal ook lessen
gaan verzorgen. Juf Pelueyne is
tweedejaars PABO student.
Groep
In groep 6 zitten 22 kinderen; 12 jongens en
10 meisjes.
Contact
Allereerst willen we aangeven dat we het
belangrijk vinden om contact met u te
hebben. Voor een korte noodzakelijke
mededeling kunt u voor 08.15 uur terecht
bij de leerkracht op het plein of u kunt ons
tot 08:10 uur telefonisch bereiken. Een
bericht via Social Schools is ook nog een
mogelijkheid.
Wilt u ons wat uitgebreider spreken, dan
kunnen we daar een afspraak voor
plannen.
Ook is er de mogelijkheid om ons een email te sturen. Wij zullen deze mail
beantwoorden op onze eigen
werkdagen/tijden. Ons e-mailadres staat
onderaan deze brief.
Onze werkwijze
Wij werken met minimaal drie
instructieniveaus binnen de vakken
rekenen, taal, spelling, technisch- en
begrijpend lezen. De verschillende niveaus
zijn: basis, verlengde instructie en
uitdaging. Per vak en les kan de
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benodigde instructie van uw kind wisselen.
In de schoolgids staat meer informatie
over onze werkwijze per vak.
Met behulp van het zelfstandig-werkblokje
kunnen de leerlingen eventueel
aanvullende uitleg vragen aan zowel
medeleerlingen als aan de leerkracht.
Zelfstandig werken
Op het lesrooster van dit jaar staan
dagelijks 1 of 2 kwartieren zelfstandig
werken. De kinderen werken dan aan hun
weektaak. Op de weektaak staat o.a.
Engels, verkeer en spelling oefensoftware.
De kinderen plannen zelf in wanneer zij
wat doen en houden bij wanneer zij dit
afhebben. Regelmatig geeft de leerkracht
tijdens het zelfstandig werken, verlengde
instructie aan de leerlingen die dit nodig
hebben.
Spreekbeurt, werkstuk en boekbespreking
In groep 6 wordt er 1 boekbespreking, 1
werkstuk en 1 spreekbeurt gehouden.
De kinderen krijgen te zijner tijd een
informatieblad mee waar precies op staat
wat er van hen verwacht wordt.
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 vrijdagmiddag van 12.45
uur tot 14.00 uur. Groep 6 gaat te voet
naar de gymzaal bij basisschool de Parel.
De kinderen nemen een t-shirt, broekje en
passende sportschoenen (geen zwarte
zolen) mee. De gymlessen worden dit jaar

JUF MARIE-ANNE EN JUF JULIA

6
verzorgd door Bram van Dam, vakdocent
bewegingsonderwijs.

Gebruik mobiele telefoons
Steeds meer kinderen nemen een mobiele
telefoon mee naar school. Wij willen u
wijzen op de volgende regels die
hieromtrent gelden:
- Het meenemen van een mobiele
telefoon naar school is geheel op eigen
risico.
- Op school mag de mobiele telefoon niet
gebruikt worden: dit geldt zowel in de klas
als tijdens de pauzes.
- De mobiele telefoon dient geheel
uitgeschakeld (dus niet op vliegtuigstand)
bewaard te worden in de bureaulade van
de juf.
- Wanneer de mobiele telefoon toch
onder schooltijd wordt gebruikt, wordt
deze ingenomen. Bij de eerste keer krijgt
uw kind de telefoon aan het eind van de
volgende schooldag terug. Bij een tweede
keer wordt de telefoon een week lang
door de leerkracht ingehouden.
Bij het stellen van regels zijn uitzonderingen
mogelijk, echter alleen na overleg met de
groepsleerkracht.

Hieronder de belangrijke data tot aan
de herfstvakantie:
- 20 t/m 23 september -> Startgesprekken.
Kinderen uit groep 6 worden ook verwacht
bij het gesprek aanwezig te zijn.
Uitnodiging volgt via Social Schools
-24 september -> schooluitje (onder
voorbehoud)
- 5 oktober -> studiedag team. Kinderen
zijn vrij.
-6 t/m 17 oktober -> kinderboekenweek
- 18 t/m 22 oktober-> Herfstvakantie
Voor overige activiteiten binnen onze
school verwijzen wij u graag naar de
jaarkalender.

Tenslotte
Voor specifieke zaken, vragen of om een
afspraak te maken kunt u altijd mailen
naar m.koopmans@skbg.nl of
j.verheul@skbg.nl of ons via Social Schools
een bericht doen.
Met vriendelijke groet,
Juf Marie-Anne en juf Julia
leerkrachten groep 6

Mee naar school
Uw kind krijgt het benodigde schrijfgerei
van school. Het is overbodig dit soort
dingen ook van huis mee te nemen. U
dient zelf te zorgen voor een goed en
afsluitbaar etui.
Mee naar huis
Op vrijdag wordt er vaak gemaakt werk
en/of post meegegeven. Om alles goed
en droog mee te kunnen geven, vragen
wij u ervoor te zorgen dat uw kind, op
deze dag, een rugzak of plastic tas bij zich
heeft.

Belangrijke data

In de agenda van Social Schools en/of
de jaarkalender zijn alle belangrijke
data van dit schooljaar te vinden.
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