Informatie groep 5
Schooljaar 2019-2020

Algemene informatie
Groep 5 bestaat uit 20 kinderen, 14 jongens en 6 meisjes.
In de ochtenden bestaat de klas uit 16 kinderen en in de
middagen sluiten er 4 kinderen aan. Dit zijn kinderen uit de
schakelklas, die in de ochtenden extra les krijgen in de
Nederlandse taal en in de middagen met de reguliere groep
wereldoriëntatie maken.

Gymtijden
Wij gymmen op maandag (van 13:30 tot 14:15) en
donderdag (van 09:30 tot 10:15). Zorg ervoor dat uw kind
de gymtas mee naar school neemt en u deze regelmatig
wast. Ieder kind is verplicht om gymschoenen te dragen.
Vergeet deze niet in de gymtas te stoppen.

Pauze en overblijven
Elke leerling eet een 10-uurtje op school. Deze wordt van
thuis meegenomen. Graag zien wij een gezond
tussendoortje. Hierbij kunt u denken aan een stuk appel,
komkommer of een andere gezonde snack. Het drinken
wordt ook vanaf thuis verzorgd.

Tips voor websites:
o
o
o
o
o

www.obsdetarthorst.nl
www.gynzykids.nl
www.squla.nl
www.tafels-oefenen.nl
www.mijnklas.nl

Tuinlessen
In groep 5 zijn wij verantwoordelijk voor
de moestuin van de school. Samen met groep
6 verzorgen wij de tuin en verbouwen we onze
eigen groeten en fruit. Leerzaam en erg leuk!

Boekbespreking en Spreekbeurt
In groep 5 houden de leerlingen een
boekbespreking en een spreekbeurt. Deze
worden thuis voorbereid. Uw kind ontvangt
hierbij een stappenplan voor het maken en het
houden van een boekbespreking/spreekbeurt.
De spreekbeurten en boekbesprekingen
worden gepland samen met de leerling.
Natuurlijk mag u uw kind wel bij de
voorbereidingen helpen.

Wereldoriëntatie geïntegreerd
In groep 5 werken wij met Blink Wereld geïntegreerd. Met Blink
behandelen we de doelen van aardrijkunde, geschiedenis en
natuur&techniek in verschillende thema’s. De thema’s sluiten aan
bij hoe kinderen naar de wereld kijken. Denk aan onderwerpen
als klimaatverandering, verschillende culturen of de verdeling van
eten. Binnen het thema werken wij aan een eindproject, waar we
een zelfbedachte onderzoeksvraag onderzoeken.

Engels
In groep 5 krijgen de kinderen voor het eerst Engels. Dit doen wij
met de methode Groove.me. Dit is een lesmethode Engels
waarbij popmuziek het startpunt is van de lessen. Je leert Engels
spreken, schrijven, luisteren en.. zingen!

Wat kunt u thuis verder doen?
Het blijft belangrijk om met uw kind(eren) te lezen. De
leerlingen hebben de mogelijkheid om thuis voor spelling,
rekenen en begrijpend lezen te oefenen via mijnklas.nl,
squla.nl en gynzykids.nl. De leerlingen hebben hiervoor
een inlogcode gekregen. Is deze kwijt? Dan hoor ik dat
graag. Ook kunt u thuis de tafels oefenen. Het is
belangrijk dat uw kind dit in groep 5 beheerst, omdat we
in groep 5 met deelsommen starten.

Contact
Mochten er nog vragen zijn ontstaan, mail mij gerust of kom voor
of na schooltijd even langs in het lokaal van groep 5. Meer
informatie kunt u ook vinden in onze schoolgids
fleurorlemans@obsdetarthorst.nl
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