extra aandachtspunten in de groep 5:



Op woensdagochtend hebben de leerlingen les in de verschillende expressievakken



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



De verkeerskrant maken doen de leerlingen met hun maatje. Aan het eind van de week bespreken we
de verkeerskrant samen.



Meester Vladmir geeft op de dinsdagochtend van 11.30 tot 12.30 de gymlessen aan groep 5.
Gymkleding en gymschoenen zijn hierbij verplicht. Er is een gelegenheid om te douchen.



De resultaten van de Cito-toetsen komen als bijlage met het rapport mee en de resultaten van de AVIleestesten kunt u terugvinden op de taakbrieven.



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



De leerlingen kunnen voorin de klas op het whiteboard zien in welke volgorde de lessen taal en rekenen
gemaakt moeten worden.



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 wereld oriënterende vakken. Aan het eind
van het schooljaar wordt er een oefentoets afgenomen om vast wat te wennen voor de huiswerktoetsen
van groep 6. Dit is een toets voor aardrijkskunde en gaat over de Provincies en hoofdsteden

