


Dag van de week Wie? 

Maandag Juf Femke
Juf Romy (stagiaire 1e jaar PABO) 
Juf Michelle (stagiaire opleiding Bewegingsonderwijs) 

Dinsdag Juf Femke

Woensdag Juf Femke

Donderdag Juf Femke

Vrijdag Meneer Marcel 

-Juf Romy is er het eerste half jaar en ze is er soms ook een hele 
week. 
-Vanaf oktober krijgen we een onderwijsassistente verdeeld over 
groep 4/5, 5/6 en 7/8.
-Sommige vrijdagen zal juf Femke ook aanwezig zijn en ook voor 
de groep staan i.v.m. directeurstaken van meneer Marcel.   



Bijna iedere ochtend en middag starten we met een leesinloop. 
Om 8.45 en 13.15 moeten de kinderen uiterlijk binnen zijn. 



Iedere vrijdagmiddag is het maatjeslezen.
We werken gericht aan ons leesniveau. 



Op dinsdag- en donderdagmiddag hebben we zelfstandigwerktijd. De schuifwand is 
open, en we zitten dan samen met groep 7/8. Zo kunnen we samenwerken en is er 
voor de leerkracht tijd om extra instructie te geven of vragen te beantwoorden. 



Ieder kind heeft aan het begin van het jaar de volgende materialen van 
school gekregen (eigen la):
-etui met potlood, gum en schoolpen
-liniaal

In de groepjes hebben ze de volgende materialen van school:
-stiften en kleurpotloden
-scharen 
-lijm
-puntenslijper

Materiaal van thuis is dus niet nodig en gebruiken de kinderen thuis voor 
hun huiswerk. 

We leren de kinderen zorg te dragen over het materiaal wat ze van school 
hebben gekregen. Zijn kinderen niet zuinig met het materiaal waardoor het 
dus kwijt of kapot raakt, zijn daar kosten aan verbonden. 



Iedere week krijgen de leerlingen een 
weektaak en een dagtaakpapier. 

Ene zijde is de dagplanning met 
daarop de dagtaak. Dat is wat per dag 
af moet. 

Andere zijde is de weektaak. Deze 
opdrachten maken de kinderen 
zelfstandig.  De opdrachten van het 
eerste vak moeten op vrijdag af zijn. 



Rood: Ik werk stil.
Groen: Ik wil graag samenwerken.
?: Ik heb een vraag. Deze vraag kan 
beantwoord worden door een 
medeleerling uit het groepje of de 
juf. 





De luister, spreek en schrijfopdrachten 
doen groep 5 en 6 altijd samen. 





Thema` s schooljaar 2015-2016
-Gouden eeuw
-Europa
-Voeding
-Mensen
-Communicatie

De kinderen krijgen iedere week:
-een film te zien + opdrachten.
-twee lessen met daarin teksten en 
opdrachten.
-een toets van de vorige week.
-andere vakken gecombineerd met het 
thema zoals muziek, tekenen en 
handvaardigheid.
- De toetsen worden online gemaakt.





Muziek

Handvaardigheid

Tekenen

Gym

Computeren

Schrijven

Informatieverwerking

Topografie (groep 6)

Eenmaal andermaal (groep 5)

Verkeer



We werken met beloningsystemen om goed 
kanjergedrag en het houden aan de 
klassenregels te bevorderen. 

Een individueel beloningsysteem:  
daarbij  kunnen de kinderen stempels 
verdienen en uiteindelijk een beloning. 

Een beloningssysteem in groepjes: 
de kanjertrofee, als beloning voor het groepje 
dat het meest hun best doet tijdens 
zelfstandig werken en tijdens leswisselingen. 



Iedere week is één kind kanjer van de week. De andere leerlingen 
schrijven complimenten  aan dat kind op zijn/haar poster. 



Elke dag spelen we 15 minuten buiten. Voor het buiten spelen eten we fruit 
en kijken we naar het jeugdjournaal of wordt er voorgelezen. Zorgt u ervoor 
dat uw kind gezond eten meeneemt?



Wij van groep 5/6 houden wel van een feestje. Geef op tijd door wanneer 
uw kind wil trakteren, dan kunnen wij er een mooi feestje van maken! 



Op maandag krijgen de kinderen huiswerk mee. Op donderdag moet het 
maakwerk ondertekend weer terug op school zijn. Leerwerk hoeft niet mee
terug naar school.  

Het huiswerk bestaat uit:
- Tijdens projectweken van Alles in 1 het leren van een samenvatting.
- Één bladzijde taal en één bladzijde rekenen per week (vanaf de 

herfstvakantie).
- Af en toe topografie (groep 6).

Wanneer nodig krijgen sommige leerlingen extra oefenwerk mee naar huis. 
Als de weektaak op vrijdag niet af is, kan het zijn dat sommige leerlingen ook
huiswerk in het weekend mee krijgen. 

Tot nu toe heeft uw kind op maandag alleen leerwerk
mee naar huis gekregen. Na de herfstvakantie komt
daar maakwerk taal en rekenen bij. 



1 x per jaar houden de leerlingen van groep 5 en 6 een boekbespreking.
1 x per jaar houden de leerlingen van groep 6 een spreekbeurt.
1 x per jaar maken de leerlingen van groep 6 een werkstuk.
1 x per jaar maken de leerlingen van groep 5 een muurkrant. 

De kinderen krijgen uitleg op school. Ook krijgen ze een informatieblad 
mee naar huis met daarop de inleverdatum of  presentatiedatum. 
Het is de bedoeling dat het thuis wordt voorbereid.



Iedere week is een groepje van drie kinderen aan de beurt. 
De hulpjes helpen met uitdelen, enz.  Na schooltijd helpen de 
hulpjes met het netjes maken van de klas. 



Wilt u nog meer informatie over de klas en betrokken zijn bij de activiteiten in de 
klas? Volg ons dan op klasbord! Download de app of kijk op: www.klasbord.nl 

1. Maak een account aan.
2. Klik op volg een klas.
3. Typ de code in: FQ3-HDF
4. En laat je iedere week verrassen!



Nog vragen? U kunt altijd bij juf Femke of meneer Marcel terecht. 
Een korte mededeling kan tijdens de inloop. Wilt u iets uitgebreid
bespreken, maak dan alstublieft een afspraak. 

Wij hopen op een geweldig leuk en leerzaam schooljaar samen met 
onze kanjers!


