extra aandachtspunten in de groep 5:


De expressielessen vinden voornamelijk plaats op de maandag of dinsdag



De kinderen moeten dit jaar in de kring een boekbespreking verzorgen.
Voor de boekbespreking ontvangen de kinderen een stappenplan en
planning om mee naar huis te nemen. De kinderen maken daarnaast een
samenwerkingsopdracht en presenteren dit aan de groep.



Een kring kan in principe niet worden afgezegd. Wel mag er in onderling overleg geruild worden.



In groep 5 wordt dit jaar een start gemaakt met het opzoeken van informatie en het gebruik van een
(spreek)woordenboek.



De kennis van regels en gedrag in het verkeer zullen voor ieder rapport een keer getest worden. De
verkeerslessen zullen meestal klassikaal worden gegeven.



Op dinsdagmiddag krijgen de kinderen een blokuur gym van meester Pascal. Graag gymkleding (ook
schoenen) en eventueel een handdoek.



De resultaten van de Cito-toetsen en de AVI-leestesten kunt u terugvinden op de taakbrieven. De
oudercontactavonden lenen zich er natuurlijk ook voor om hier even op terug te komen.



Raadpleeg de kalender voor de uitstapjes naar de kinderboerderij, schoolreizen, verjaardagen, het
kunstmenu, de bibliotheek, projecten e.d.



In onze taalmethode werken we in 8 blokken van 4 weken. De thema’s van de blokken zijn in elke
groep (4 t/m 8 ) dezelfde. Elk blok wordt afgesloten met een toets, waarop herhalingstaken of
plustaken volgen. In deze methode wordt woordenschat, spreken/luisteren, schrijven en
taalbeschouwing behandeld. Op de computer worden extra woordenschat-taken uitgevoerd. Voor
spelling gebruiken we "Spelling in Beeld".



Voor het automatiseren van de tafels is het voor veel kinderen noodzakelijk, om ook in de thuissituatie
regelmatig de tafels te oefenen. Tip: kies iedere dag een vast moment (bijvoorbeeld na het eten of
voor het slapen gaan) om de tafels zo'n 10 minuten intensief te oefenen. De kinderen kunnen de
tafels ook zelfstandig oefenen, maar een wakend oog of even overhoren werkt zeer motiverend!
Hetzelfde geldt voor digitaal klokkijken naast het gewone klokkijken. Dagelijks oefenen is zeer handig.



In groep 5 maken de kinderen ook kennis met de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en
biologie. In het begin zal de stof veelal klassikaal worden aangeboden en verwerkt. Maar gedurende
het jaar zullen de kinderen de verwerking van de stof meer zelfstandig of in groepsvorm moeten
doen. Er worden in groep 5 nog geen toetsen afgenomen voor deze wereldoriënterende vakken.

