Groep 5
Aan: ouders/verzorgers van groep 5
Datum: augustus 2021
Hoe ziet dit jaar van uw kind er op de basisschool uit? Wat gaan we allemaal doen?
Via deze brief willen wij u graag op de hoogte stellen van de gang van zaken in groep 5.
Vakken:
Technisch lezen:
Het technisch lezen ontwikkelen we met behulp van de methode Station Zuid. Naast de
methode nemen we 3 x per week deel aan het tutorlezen. We lezen dan losse woordjes en
een leesboek op eigen niveau. Ook wordt er geoefend m.b.v. het computerprogramma Flits
om de leestechniek en het tempo te verhogen. En we gaan regelmatig naar de bibliotheek
om een leesboek voor in de klas uit te zoeken.
Begrijpend lezen:
Voor begrijpend lezen volgen we de methode Nieuwsbegrip. De kinderen moeten aan de
hand van actuele onderwerpen vragen beantwoorden, woorden opzoeken of schema’s
invullen.
Taal:
Elke week staan er 10 woorden rondom een thema centraal. Deze woorden worden
geoefend en getoetst (woordenschat). We leren betekenissen, spelen met taal, maken
zinnen, beantwoorden vragen, enz. (ook dit wordt getoetst).
Naast de taalmethode werken wij extra aan woordenschat d.m.v. een woordwebben en
taalspelletjes.
Spelling:
De kinderen oefenen met de strategieën van Zo leren kinderen lezen en spellen om woorden
goed te kunnen schrijven. De oefenstof wordt gemaakt op werkbladen en op de tablet.
De doelen kunt u met ons meekijken op de doelendeur.
Rekenen:
In groep 5 wordt bij rekenen gewerkt aan de volgende onderdelen:
- oriëntatie op de getallen t/m 1000;
- optellen en aftrekken t/m 1000;
- vermenigvuldigen en delen (automatiseren van de tafels 1 t/m 10; deelsommen);
- geld t/m 100 euro;
- tijd (klokkijken analoog en digitaal);
- meten (mm, cm, dm, m, km: oppervlakte en omtrek; gram en kg; ml, dl en liter);
- plattegronden en grafieken lezen.
Schrijven:
In groep 5 oefenen wij het blokschrift. Dit doen wij aan de hand van de methode ‘klinkers’.
Wij schrijven met potlood en een vulpen.
Zaakvakken:
Verkeer: tijdens de verkeerslessen besteden we aandacht aan de verkeersregels, de borden
en veilig gedrag in het verkeer.
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Engels: we werken met de methode “Take It Easy”. Via het digibord worden interactieve
lessen gegeven. De kinderen leren de Engelse taal spreken, lezen en luisteren.
In groep 5 wordt er ook geoefend met de schrijfwijze van de Engelse woorden.
Aardrijkskunde en topografie: tijdens deze lessen staat Nederland centraal.
Geschiedenis: we beginnen in de tijd van de jagers en boeren en vanaf daar maken we een
reis door de tijd tot 1600.
Muziek: Dit schooljaar krijgen de kinderen weer muzieklessen in samenwerking met de
Gooise muziekschool.
Atelier- Techniek:
Deze lessen worden groepsdoorbroken gegeven (groep 3,4,5) en volgens een vast rooster
op de Donderdagmiddag. 2x techniek en daarna 3x atelier.
Vreedzame School
In de klas wordt ook gewerkt aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Hiervoor gebruiken we
de methode ‘De Vreedzame School’. Hierin zullen we werken in 6 blokken per jaar. Elk blok
heeft een eigen thema. Meer informatie volgt hierover per blok via SocialSchools.
Werktaak:
In groep 5 gaan wij (na de herfst) werken met een twee-dagen-taak. Het werk voor rekenen,
taal en spelling wordt voor twee dagen gepland. De kinderen bepalen zelf in welke volgorde
zij hun werk maken. De werktaak wordt klassikaal gepland, waarbij aangegeven wordt welke
lessen nog instructie nodig hebben. Iedere woensdag krijgen de kinderen hun werktaak mee
naar huis. Op de werktaak schrijven de kinderen hoe ze die dag/ week gewerkt hebben, ook
de leerkracht schrijft er iets op. De werktaak moet op donderdag weer mee naar school
worden genomen voorzien van een handtekening van een ouder/ verzorger.
Het kan voorkomen dat uw kind zijn/ haar dagtaak niet op tijd afkrijgt. Het werk wordt dan,
indien nodig, thuis of de volgende dag na schooltijd afgemaakt. Zij geven dit zelf van tevoren
aan u door.
Door middel van de werktaak leren de kinderen hun eigen werk in te plannen en hun werktijd
goed in te delen.
Boekbespreking en spreekbeurt:
In groep 5 wordt er door alle kinderen een boekbespreking en een spreekbeurt gehouden.
De kinderen krijgen hiervoor een blad mee waarop staat aan welke voorwaarden de
boekbespreking/ spreekbeurt moet voldoen. We starten met de boekbesprekingen en in het
tweede deel van het jaar worden de spreekbeurten gehouden.
Huiswerk:
Voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en topografie krijgen de kinderen huiswerk.
Het geleerde werk wordt afgesloten met een toets. Ook voor rekenen en spelling kunnen de
kinderen oefenwerk mee naar huis krijgen.
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Schooltijden:
Alle dagen van de week hebben we dezelfde tijd: van 8.15 tot 13.45 uur. De kinderen mogen
vanaf 8.00 uur naar de klas, de les start om 8.15 uur.
Wilt u er op letten dat uw kind op tijd is?
Tien-uurtje:
We willen dit graag zo gezond mogelijk houden, daarom dus geen priklimonade en geen
snoep e.d. Op woensdag, donderdag en vrijdag nemen de kinderen een stukje fruit mee.
De bakjes en de bekers voor het tien-uurtje worden bewaard in de bakken.
Wilt u de naam van uw kind hier op zetten? Dit geldt ook voor pakjes en koekjes.
De lunch:
Voor de lunch mogen de bakjes en bekers in de lunchbak. Alleen de bekers met melk of
andere zuivelproducten kunnen in de klas in de koelkastbak worden gelegd. De juf zet het
dan in de koelkast.
Gym:
Elke dinsdag en woensdag hebben de kinderen gym. Het is belangrijk dat de kinderen
gymkleding en gymschoenen met witte zolen bij zich hebben. De gymtassen kunnen t/m
woensdag op school blijven en gaan daarna weer mee naar huis.
Mocht uw kind niet mee kunnen doen met de les, graag een briefje voor de gymleerkracht.
Ziekte:
Wij willen u vragen om bij ziekte of ander verzuim tussen 7.30 uur en 8.00 uur te bellen naar
school. Het telefoonnummer is: 035-6989339.
Nieuws:
Op de website van De Zonnewijzer kunt u het actuele nieuws vinden. Hierop staat
bijvoorbeeld de jaarkalender en het laatste nieuws.
Het adres is www.zonnewijzer-bussum.nl.
Ook kunt u ons volgen via Social Schools. Hierop plaatsen we foto’s en belangrijke
informatie over de klas en de school. Daarnaast kunt u ons volgen via twitter
#BS_Zonnewijzer, via Facebook of instagram.
Hulp:
Het komende schooljaar zullen er, als het weer mogelijk is, ook weer activiteiten
plaatsvinden waarbij wij de hulp van ouders/ verzorgers hard nodig hebben bv. het vervoer
en de begeleiding van ons cultuur-en natuuruitje, hulp bij sportdag enz.
Mocht u in de gelegenheid zijn om te helpen dan stellen wij dit zeer op prijs!
Ouderportaal:
Via het ouderportaal kunt u op de hoogte blijven van de voortgang van uw kind. Is uw
mailadres of telefoonnummer gewijzigd geef dit dan door via het ouderportaal. Dit kan via de
volgende link: https://ouders.parnassys.net
Voor de groep:
Juf Margreet staat op de maandagen voor de groep en Juf Rosemary staat van di t/m vrij
voor de groep.
Voor- en naschooltijd zijn wij altijd aanspreekbaar.
Voor langere gesprekken vinden wij het plezierig als u een afspraak maakt.
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Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van uw kind. Mocht er aanleiding zijn, dan
nodigen wij u uit voor een gesprek. Mochten er vanuit u vragen/ opmerkingen zijn, dan kunt u
altijd een afspraak met ons maken.
Met vriendelijke groet,
Juf Margreet

m.vanderlinden@proceon.nl

Juf Rosemary

r.pol@proceon.nl

.

