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Gym
De gymlessen worden geven
door Kaj van Wunnink. Er is
twee keer per week gym in de
gymzaal.
Deze lessen zijn op maandag
en donderdag.
D e k i n d e re n n e m e n z e l f
gymkleding mee. Een gympak
of korte broek en een shirt en
gymschoenen. Wilt u bij de
aanschaf van gymschoenen
erop letten dat het schoenen
zijn met een profiel, zodat uw
kind goed grip heeft. We
vragen dit in het kader van de
veiligheid tijdens de gymles.
Alle kleuren zolen zijn goed,
behalve zwart. Zwarte zolen
maken namelijk strepen op de
vloer. Wilt u daar ook op letten
bij de aanschaf?

Dag/weektaken
Vanaf groep 2 werken de
leerlingen met dag/weektaken.
Deze taak stimuleert om
leerlingen steeds verschillende
taken te kiezen en zelf
verantwoording te nemen over
het afmaken deze taken.

Informatie groep 6
Introductie
Dit schooljaar heeft groep 6 vijf dagen per week Juf
Marjolein. De groep bestaat uit 28 leerlingen.
Oudercontacten
In de eerste schoolweken krijgen alle ouders een
uitnodiging voor een startgesprek. Het startgesprek is er
om informatie uit te wisselen en verwachtingen uit te
spreken. In het startgesprek spreken leerkracht en ouders
af hoe zij elkaar de komende maanden informeren. In
februari en juni zijn er 10 minuten gesprekken.
Toetsen
Naast de methode gebonden toetsen, nemen wij ook
Citotoetsen af. Hiermee worden de vorderingen van de
leerlingen geregistreerd. Voor groep 6 is er een afname
in januari en juni.
De volgende toetsen worden afgenomen:
- Rekenen en Wiskunde
- Begrijpend Lezen
- Spelling
- AVI/DMT (technisch lezen)
Groepsplannen
Wij werken door de hele school met groepsplannen. In
het groepsplan verantwoordt de leerkracht welke leerstof
aangeboden wordt, hoe de leerstof aangeboden wordt
en welke doelen nagestreefd worden. De doelen zijn per
groep leerlingen verschillend. Als deze gegevens worden
omschreven in het groepsplan. Er zijn groepsplannen
voor rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en
spelling.
Huiswerk en agenda
De kinderen nemen elke maandag hun agenda mee naar
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school. De rest van de week is de agenda thuis. Zou u uw kind willen begeleiden bij het lezen
van de agenda?
Er staat altijd iets in de agenda van uw kind. Dit kan huiswerk zijn of een kruis. Wanneer de
pagina leeg is heeft uw kind iets gemist. In dat geval kan het kind dit de volgende dag
navragen bij de juf.
De kinderen krijgen huiswerk op voor de volgende vakken:
Rekenen, m.b.t. de tafels en meten en meetkunde en alle kinderen krijgen topo mee.
Extra huiswerk
Extra huiswerk voor iedereen:
Periode 1: Verteltafel
Periode 2: Nieuwsreporter

Lesmethodes van 3 t/m 8
De school maakt gebruik van de volgende methodes:
Veilig leren lezen/Kim versie ( lezen en spellen) groep 3
De wereld in getallen (rekenen) groep 3 t/m 8
Lekker Lezen (technisch lezen) groep 4 t/m 8 en groep 3 incidenteel
Taal op Maat (taal) groep 4 t/m 8
Spelling op maat (spelling) groep 4 t/m 8
Nieuwsbegrip (begrijpend lezen) groep 4 t/m 8
Pennenstreken (schrijven) 3 t/m 8
Blink/ WO groep 3 t/m 8
Groove me/Engels 3 t/m 8
Snappet
De Snappet is een tablet waar de kinderen de verwerking van de klassikaal gegeven lessen op
maken. Dit zijn de vakken rekenen, taal, spelling en automatiseren. Nieuwsbegrip en
studievaardigheden zijn ook vakken die ook verwerkt worden op de Snappet.
Blink
Dit is een methode waarbij geïntegreerd wereldoriëntatie aangeboden wordt. Dit houdt in dat
er projectmatig gewerkt wordt aan alle vakken van wereldoriëntatie (geschiedenis, natuur/
techniek en aardrijkskunde) Bij het verwerken van de stof kunnen alle talenten ingezet worden
en worden leerlingen zeker niet alleen cognitief uitgedaagd. Er wordt gewerkt met 5 thema’s
per jaar, waarbij er elk jaar een periode is waarin groep doorbroken gewerkt kan worden.
PBS
In groep 6 verdienen de kinderen bij 15 bandjes een beloning van
10 minuten. Deze beloning mogen ze zelf kiezen en in overleg met
de leerkracht doen. Dit kan zijn: 10 minuten op de computer, een
spelletje of helpen in een andere groep.
In het Schaftertje staat vermeld welke regel er de komende week
aan de orde is op school zodat u dit thuis ook met uw kind kunt
bespreken.
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Brengen en halen
In groep 6 gaan de kinderen zelf naar de klas. Dit om de zelfstandigheid van de kinderen te
vergroten. Het is natuurlijk wel altijd leuk om even in de klas te kijken, daarom mag u af en toe
ook meelopen. Dan kunt u kijken waar uw kinderen mee bezig zijn.
Eten en drinken
Het tussendoortje bestaat uit fruit, een stukje kaas, een broodje, komkommer, tomaat, etc. Wij
stimuleren het drinken van water.
De lunch bestaat bij voorkeur uit boterhammen met hartig beleg, tomaat of komkommer. Een
bakje met salade, rijst, pasta etc. is ook heerlijk. Uw kind kan weer water drinken bij de lunch,
maar een bekertje yoghurt, melk of sap is natuurlijk ook goed.
Wij doen jaarlijks mee aan het project: ‘Ik eet het beter’ met de groepen 5 t/m 8. Dit is een
project om kinderen te leren om gezonde keuzes te maken. Het programma is ontwikkeld in
samenwerking met het Voedingscentrum. Maandag 7 oktober start de ‘Week van de
Pauzehap’.
Traktaties
Wij promoten gezonde traktaties. Lolly’s en ander hard snoepgoed willen wij uit
veiligheidsoverwegingen niet opeten in de klas. Mocht een kind dit toch trakteren dan mag
het kind het wel uitdelen, maar gaat de traktatie mee naar huis. Dan kunt u als ouder hier thuis
zelf over beslissen.
Ziekmelding
Wilt u ons zo spoedig mogelijk (tussen 08:00-08:30 uur) inlichten over de ziekte of het verzuim
van uw kind? U kunt dit telefonisch aan ons doorgeven op 023-5312119. Als we niet in staat
zijn de telefoon te beantwoorden, kunt u de voicemail inspreken. U kunt ook een
absentiemelding doen via Social Schools.
Contact
Heeft u vragen voor Juf Marjolein of wilt u haar spreken, dan kunt u haar altijd aanspreken na
schooltijd. Natuurlijk is zij ook via de mail of telefonisch te bereiken.
marjolein.hoffman@hannieschafthaarlem.nl
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