




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

Kinderen komen elke ochtend als een kanjer
binnen (groen). Wanneer zij echt
superkanjergedrag (heel hard werken, iemand
helpen, iets voor iemand ander overhebben, 
etc.) laten zien, komen zij in het goud. Aan het 
einde van de dag wordt een superkanjer gekozen
en krijgt de superkanjer de kanjertroffee. 

Andersom is het ook een visueel systeem bij
waarschuwingen. Oranje is de gevarenzone en
staat een kind in rood wordt er een passende
consequentie bij het ongewenste gedrag gezocht. 
Gelukkig komt dit niet zo vaak voor ☺. 



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

Materiaal van thuis is in groep 5 niet nodig en gebruiken de kinderen thuis
voor hun huiswerk. Dit om conflicten of kwijtraken te voorkomen en zo 
kunnen we onze laatjes netjes en overzichtelijk houden.  

Ook is er sinds dit schooljaar een laptopje voor ieder kind in de klas
aanwezig. Elke laptop heeft een nummer gelinkt aan een kind. 

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



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 kikkerblad. Deze opdrachten maken de 
kinderen zelfstandig. Het streven is om op vrijdag het eerste vak af te hebben. 

Is het werk niet af en had het kind harder kunnen werken tijdens zelfstandig
werkmomenten dan krijgt het kind werk mee als huiswerk. 
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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.
-Ook wordt soms het vak begrijpend lezen 
gekoppeld aan alles in 1. 
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Elke dag spelen we 2x 15 minuten buiten. Na de 1e keer buiten spelen, eten 
we fruit en kijken we naar het jeugdjournaal of wordt er voorgelezen. Na de 
2e keer buitenspelen, eten we onze lunch. We kijken daarbij een stukje
film/serie, er wordt voorgelezen of we kletsen eventjes met elkaar. 
Zorgt u ervoor dat uw kind gezond eten meeneemt?



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



In groep 5 wordt na de herfstvakantie gestart met huiswerk (maakwerk). 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 

herfsvakantie)

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. 



1 x per jaar maken de leerlingen van groep 5 een muurkrant als
voorbereiding op het maken van een werkstuk (vanaf groep 6). 

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



We hebben een aantal taken die (soms dagelijks/soms wekelijks) 
gedaan moeten worden in de klas verdeeld. Iedere week heeft uw
kind een ander taakje. Voorbeelden zijn de vloer vegen, kasten
netjes maken, vuile kopjes naar de vaatwasser brengen, de volle
vuilnisbak buiten zetten, enz. Zo zijn we met de hele groep
verantwoordelijk voor het netjes maken/houden van de klas. 



Wij vinden het fijn wanneer u Parro regelmatig in de gaten houdt. We delen
niet alleen belangrijke informatie, maar we proberen u ook te betrekken bij
wat we allemaal in de klas doen en leren. Daarnaast delen we de mooiste
foto`s van uw leuke kinderen☺. 

Op Parro kunt u ons bereiken in het gezamenlijk gesprek wat wij begin dit
schooljaar hebben gestart op Parro. We proberen binnen onze werktijden zo 
snel mogelijk te reageren.  De parrochat is voor het melden van kleine dingen, 
maar ook wanneer u bijvoorbeeld een afspraak wilt maken. 

Sinds dit schooljaar kunt u uw kind ook ziekmelden. 

Tevens zijn wij te bereiken op de volgende emailadressen:
l.mutsaers@stichtingleersaam.nl
f.pellis@stichtingleersaam.nl

Op schooldagen voor of na schooltijd kunt u ons via de schooltelefoon ook
altijd bereiken. 
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Wij hopen op op een geweldig leuk en leerzaam schooljaar samen
met deze kanjers!


