Groep 6
Aan: ouders/verzorgers van groep 6

Datum: augustus 2021

Via deze brief wil ik u graag op de hoogte stellen van de gang van zaken in groep 6.
Schooltijden:
De hele week van 8.15 tot 13.45 uur. De kinderen kunnen vanaf 8.00 uur de school in. Om 8.15
uur worden de deuren gesloten en start de les.
Ziekte:
Ik wil u vragen om bij ziekte of ander verzuim tussen half 8 en 8 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.
De nieuwsbrief wordt verspreid per Social Schools. Hierop komen ook belangrijke berichten te
staan over de school en de groep. Ik wil u daarom vragen deze regelmatig te bekijken.
Ook kunt u ons volgen via Social Schools, Twitter @BS_Zonnewijzer, Facebook en sinds dit
schooljaar ook via Instragram (@zonnewijzerbussum).
Ventilatie:
Het is belangrijk om de klas goed te blijven ventileren. Daarom staan er het hele jaar ramen
open in de groep. Het kan zijn dat het hierdoor, vooral in de wintermaanden, iets frisser in de
klas is dan we gewend zijn. Uiteraard zorg ik ervoor dat het wel aangenaam blijft in de klas.
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 stuk fruit of groente 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 de dagelijkse 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 leerkracht zet het dan
in de koelkast.
Gym:
Elke dinsdag en woensdag wordt er gym gegeven door meester Rob. Het is belangrijk dat de
kinderen gymkleding en gymschoenen bij zich hebben. Onder gymkleding mag de leerling
helaas niet meedoen met de gymles. De gymkleding wordt op dinsdag en woensdag weer mee
naar huis genomen.
Hulp:
Het komende schooljaar zullen er ook weer activiteiten plaatsvinden waarbij wij de hulp van
ouders/verzorgers hard nodig hebben. Mocht u in de gelegenheid zijn om te helpen dan stellen
wij dit zeer op prijs!

Groep 6
Agenda:
In groep 6 hebben alle kinderen een agenda nodig. Eén keer in de week krijgen de kinderen
huiswerk op. Dit schrijven zij in hun agenda. Ook overige afspraken kunnen in de agenda
geschreven worden. Het is dan ook de bedoeling dat de kinderen dagelijks hun agenda mee
naar school nemen. Huiswerk staat ook op de werktaak.
Boekbespreking, spreekbeurt en werkstuk:
Net als in voorgaande jaren houden de kinderen in groep 6 een boekbespreking. Dit jaar maken
ze ook een werkstuk en houden ze een spreekbeurt. Op het moment dat deze activiteiten
worden ingepland krijgen de kinderen hierover informatie mee naar huis.
Pennen en potloden (etui):
In groep 6 blijven schrijven we vaker met een vulpen. De vulpennen zijn door de leerkracht
allemaal nagekeken en schoongemaakt. We verwachten dan ook dat de kinderen hier
zorgvuldig mee omgaan. Raakt de vulpen kwijt of gaat deze door onzorgvuldigheid kapot? Dan
vervangen we deze tegen een vergoeding van €5,00. Zelf een goedgekeurde vulpen
aanschaffen is natuurlijk ook mogelijk. De kinderen krijgen eenmalig een potlood en gum van
school. We vragen de kinderen zelf een etui (géén blikje of bakje) mee te nemen met daarin
meerdere potloden, een puntenslijper, liniaal, kleurpotloden en/of stiften (en evt. een schaar, en
reservegum). Kneedgum is niet toegestaan.
Werktaak:
In groep 6 werken we met een werktaak. Deze werktaak start op donderdag en woensdag is de
laatste dag. Op deze dag gaat de werktaak, met eventueel een opmerking van het kind en van
de leerkracht mee naar huis. U kunt het thuis lezen en we ontvangen het graag getekend
retour. Mocht uw kind het werk niet binnen de schooltijd af hebben gekregen, dan wordt er
verwacht dat dit op woensdag na schooltijd wordt afgemaakt. U wordt hiervan op de hoogte
gebracht.
Tablet:
Er wordt in groep 6 gebruik gemaakt van een tablet. De kinderen maken daar hun reken- en
spellingsopdrachten op. Incidenteel worden er ook opdrachten gemaakt voor taal en begrijpend
lezen. Het gemaakte werk wordt via een ‘dashboard’ in de gaten gehouden. Extra hulp wordt
dan geboden aan de kinderen die een onderdeel lastig vinden. Bijvoorbeeld: klokkijken,
oppervlakte, schatten, spellingregel van die week etc.
Op de volgende pagina vindt u informatie over de inhoud van de vakgebieden die gedurende
het schooljaar in groep 6 aan de orde komen.

Groep 6
Rekenen:
In groep 6 wordt bij rekenen gewerkt aan de volgende onderdelen:
- de getallenwereld verkennen tot 100.000;
- optellen en aftrekken tot en met 1000;
- vermenigvuldigen en delen (ook met grotere getallen)
- het schatten speelt een rol.
- geld geven bij de kassa en wat kun je terug krijgen.
- tijd aflezen hoe laat iets begint. Hoeveel tijd heb je om daar te komen (analoog en digitaal).
- meten in km-hm-m-dm-cm-mm. En afstanden op een kaart meten en omzetten in werkelijke
afstand.
- oppervlaktes van kamer, huis, figuren berekenen.
- gewicht omzetten (1kg=1000gram 0,500 kg=1/2 kg).
- begrip breuken aanleren en later gekoppeld aan geld en afstanden (3/4 deel van €12,00)
Taal
Met taal wordt in groep 6 gewerkt aan o.a. woordenschat en grammatica. Bij grammatica gaat
het om het ontleden van zinnen in persoonsvorm, onderwerp, zinskern. Ook het maken van
zinnen wordt geoefend.
Spelling:
In groep 6 herhalen we de categorieën van groep 5 en breiden we de categorieën uit. Er
worden categorieën behandeld als: cent-, cola-, bagage-, thee-, politie-, café, route- en
cadeauwoorden. Er wordt ook een start gemaakt met werkwoorden in de tijd van nu
(tegenwoordige tijd) en de tijd van toen (verleden tijd).
Geschiedenis:
De laatste vijf tijdvakken: Van de Gouden Eeuw tot en met de tijd van de televisie en computer.
Aardrijkskunde:
Nederland staat centraal. Inzichten in ons gevecht tegen het water, de gemeente, het
platteland, de steden, de bodem, de fabrieken, het afval, het Waddengebied en Schiphol.
Topografie:
De twaalf provincies worden aangeleerd. Diverse plaatsen, gebieden, wateren worden
besproken om een beeld te krijgen van die provincie. De topografielessen lopen zoveel mogelijk
synchroon met de aardrijkskundelessen, om zo het verband te zien tussen beide vakken.
Begrijpend lezen:
Tijdens het begrijpend lezen worden leesstrategieën aangeleerd: Waar zou de tekst over gaan?
Wat weet je al over het onderwerp? Wat is hoofd- en wat is bijzaak? En een samenvatting
maken. Ook voorspellen en activeren van voorkennis spelen een belangrijke rol. De
aangeleerde strategieën worden extra geoefend met behulp van leuke, interessante teksten
over het actueel nieuws uit de wereld (Nieuwsbegrip).
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Technisch Lezen:
Elke dag wordt er aandacht besteed aan het technisch lezen: stillezen, woord-racen, tutorlezen,
en zaakvakken (korte leesbeurten). We oefenen leessnelheid met behulp van woordlijsten en
korte verhaaltjes. We maken ook gebruik van de methode Station-Zuid.
Schrijven:
De nadruk blijft op het verbonden schrift (letters aan elkaar). Het tempo moet worden verhoogd
en de leesbaarheid moet in orde blijven. In de tweede helft van het jaar is er ook aandacht voor
blokschrift (losse letters).
Natuuronderwijs:
We kijken naar het schooltv-programma De Buitendienst.
Techniek en atelier:
Op donderdagmiddag wordt er groepsdoorbroken atelier of techniek gegeven. De kinderen
leren omgaan met verschillende materialen en technieken.
De Vreedzame School:
Vorig schooljaar zijn we gestart met het lesprogramma van de Vreedzame School.
Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord
en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen
en conflicten op te lossen. Gedurende het schooljaar krijgt u hier informatie over.
Muziek:
Dit schooljaar gaan we verder met Muziekimpuls.
Er worden muzieklessen gegeven door De Gooische Muziekschool.
Contact met de leerkracht
Vanzelfsprekend houd ik u op de hoogte van het welzijn van uw kind. Mocht er aanleiding zijn,
dan nodig ik u uit voor een gesprek.
Mochten er vanuit u vragen/opmerkingen zijn, neem dan gerust contact op. Ik hoop dat u mij
weet te vinden, ook gewoon voor een gezellig gesprekje!

Met vriendelijke groet,
Juf Wendy (w.segaar@proceon.nl)

