


In de eerste week van dit schooljaar nemen we met alle kinderen de 
afspraken voor in de klas door.

Binnen het schoolteam hebben wij ook regels opgesteld. Deze schoolregels 
zijn te lezen op de website van de Springplank.

http://www.springplankettenleur.nl/

http://www.springplankettenleur.nl/




Ieder kind krijgt aan het begin van het jaar de volgende materialen van 
school:
-etui met potlood, gum en schoolpen
-kleurdoos
-liniaal
-wisbordje
-whiteboardmarker
-koptelefoon

In de klas kunnen ze de volgende materialen van school gebruiken:
-stiften 
-scharen 
-lijm
-puntenslijper

Materiaal van thuis is niet nodig. Eigen materiaal mag wel meegenomen 
worden maar wel op eigen risico.

We leren de kinderen zorg te dragen voor 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 dag wordt de planning van de 
dag besproken. Kinderen moeten 
soms zelfstandig werken aan 
opdrachten van de dagtaak (passend 
bij de lessen van die dag).

Iedere week krijgen de leerlingen een 
weektaak. Deze opdrachten maken de 
kinderen zelfstandig.  De opdrachten 
van het eerste vak moeten op vrijdag 
af zijn.  Kinderen krijgen altijd de 
mogelijkheid om vragen te stellen 
over hun werk tijdens de hulpronde of 
tijdens extra instructie momenten.

Is het werk niet af en had deze 
leerling harder kunnen werken tijdens 
zelfstandig werkmomenten, dan krijgt 
hij/zij  het werk mee als huiswerk. 





Thema` s schooljaar 2021 – 2022

De kinderen krijgen iedere week:
-een film te zien en maken hierbij opdrachten.
-twee lessen met daarin teksten en opdrachten.
-een toets van de vorige week.
-andere vakken gecombineerd met het thema 
zoals topografie, Engels, muziek, tekenen en 
handvaardigheid.

Ook het vak begrijpend lezen is gekoppeld aan Alles 
in 1 en Nieuwsbegrip. Dit is een les waarbij 
leerlingen zich verschillende leesstrategieën eigen 
maken.



Muziek

Handvaardigheid regelmatig door een vakdocent

Tekenen

Gym van een vakdocent

Schrijven

Informatieverwerking

Topografie

Engels

Verkeer

Digitale vaardigheden



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



Wij van groep 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, één bladzijde spelling en één bladzijde rekenen per week.

Wij starten hiermee na de herfstvakantie.

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 meekrijgen. 



1 x per jaar houden de leerlingen van groep 6 een 
spreekbeurt.
1 x per jaar maken de leerlingen van groep 6 een werkstuk.

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 hebben er twee kinderen de weekbeurt.
De hulpjes helpen met uitdelen, spullen klaarleggen enz.  Na 
schooltijd helpen de hulpjes de juf  mee het het opruimen van de 
klas. Iedereen is hierdoor verantwoordelijk voor het netjes houden 
van de klas. 



Nog vragen? U kunt altijd bij mij terecht.
Een korte mededeling kan via Parro. Wilt u iets uitgebreid 
bespreken, maak dan alstublieft een afspraak. 

Ik heb ontzettend veel zin in het nieuwe schooljaar, we gaan er een 
fantastisch jaar van maken!

Groetjes juf Wendy


