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Algemene informatie groep 5 
Beste ouders/verzorgers, komend schooljaar gaat jullie 
kind naar groep 5 en komen ze weer bij mij in de groep. 
We zijn verhuisd naar een nieuw lokaal. We hebben 

nieuwe hogere tafels, er staan 
andere spullen in het lokaal en 
veel nieuwe lessen op het 
p r o g r a m m a . I k h e b e r 
ongelofelijk veel zin in om te 
starten en jullie kind weer een 
jaar les te geven.  

Ook nieuw komend schooljaar 
is Sem. Zij doet een LIO stage 
(leraar in opleiding) en zit in 
het laatste jaar van haar 
opleiding 

Beste ouders/verzorgers, komend schooljaar kom ik 
naast Jelle Hageman in groep 5 voor de klas te staan. Ik 
zal mezelf even kort voorstellen. Mijn naam is Sem 
Boogaard. Ik ben 21 jaar en zit in mijn afstudeerjaar van 
de Pabo. Naast de opleiding ben ik vaak te vinden op het 
hockeyveld. Andere hobby's van mij zijn reizen, koken, 

lekker eten en dansen!  

Vorig schooljaar liep ik 
stage in groep 5 en werkte 
ik bij de kleuters op de 
Hannie Schaft, dus wellicht 
heeft u me al een keertje 
zien rondlopen op het plein. 
Aankomend schooljaar zal ik 
op maandag en dinsdag 
voor groep 5 staan. Ik heb 
er super veel zin in! 
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Algemene 
informatie 

Komend schooljaar zitten er 22 
leerlingen in groep 5. Twaalf 
meisjes en tien jongens. De 
leerlingen gaan naar een 
nieuw lokaal. Het lokaal waar 
vorig jaar ook groep 5 zat. Als 
u links de trap op loopt en 
rechts aanhoudt zit groep 5 in 
het middelste lokaal, tussen 
groep 6 en 7 in. 

Brengen en halen 

Om 8.20 gaat de deur open. 
Ouders zijn twee dagen per 
week welkom om met hun kind 
even de klas in te komen en 
samen een werkje te maken. 
Om 8.30 beginnen de lessen. 
Om 14.00 stopt de schooldag 
en gaan de kinderen in een rij 
n a a r b u i t e n . E r w o r d t 
verzameld op het plein alwaar 
de kinderen de leerkracht 
gedag zeggen en melden 
d o o r w i e z e o p g e h a a l d 
worden. 

Ziekmelding of 
verzuim

Via Social Schools kunnen de 
leerlingen eenvoudig worden 
ziek- of afgemeld. Graag voor 
08:15 uur.

INFORMATIE 
 Plezier | Respect | Verantwoordelijkheid | Veiligheid
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Oudercontacten 
Vanaf het nieuwe schooljaar hebben we besloten om de 
informatieavond te vervangen voor een kijkje in de klas. 
Op uitnodiging van de leerkracht bent u welkom om een 
les bij te wonen. Op die manier hopen we te kunnen 
laten zien hoe een les in de klas van uw zoon/dochter 
verloopt. Deze bezoekjes zullen worden gepland in de 
maand september en zijn optioneel. Naast het kijkje in 
de klas zijn er in de maand oktober startgesprekken en 
zullen er ook twee gesprekken aan de hand van de 
resultaten van de IEP worden gepland. Als er tussendoor 
zaken zijn die u of de leerkracht wilt bespreken, kan er 
een extra afspraak worden gemaakt. 

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.  
De groepen 5 t/m 8 doen jaarlijks mee aan het project ‘Ik 
eet het beter’ ontwikkeld door het  Voedingscentrum en 
de Albert Heijn. Dit project leert kinderen gezonde 
keuzes te maken. Eind september start de ‘Week van de 
Pauzehap’.

De gymlessen  
Komend schooljaar zijn de gymlessen iets anders. De 
leerlingen van groep 4 en 5 worden verdeeld over drie 
groepen. Waarvan één groep bestaat uit een combinatie 
van kinderen uit de twee klassen. De lessen worden nog 
steeds verzorgd door meester Kaj. De leerlingen hebben 
in totaal twee lessen.  Dit kan zijn op maandag, 
woensdag of donderdag. Hiervoor hebben ze 
gymkleding en gymschoenen nodig. 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. 

Portfolio
Ieder kind op de HS heeft toegang tot het eigen portfolio 
via Social Schools. Het kind kan zelf dingen in zijn 
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Verteltafel  

Komend schooljaar vertellen 
alle kinderen een keer over 
een onderwerp waar ze blij 
van worden en veel over 
weten. Verdere informatie 
over de verteltafels volgt.  

Snappet

Vanaf groep 5 wordt gewerkt 
met de Snappet. Dit is een 
tablet waarbij de kinderen op 
een adaptieve manier de 
verwerking van klassikale 
lessen maken. Rekenen, taal, 
spelling en nieuwsbegrip zal 
verwerkt worden op de 
Snappet. De Snappet houdt 
de resultaten van de kinderen 
bij. Deze krijgt u in te zien 
t i jdens het voortgangs-
gesprek.  

Traktaties 

W i j p ro m o t e n g e z o n d e 
traktaties. Lolly’s en ander 
hard snoepgoed willen wij uit 
veiligheidsoverwegingen niet 
opeten in de klas. Mocht een 
kind dit toch trakteren dan 
m a g h e t k i n d h e t w e l 
u i tde len, maar gaat de 
traktatie mee naar huis. Dan 
kunt u als ouder hier thuis zelf 
over beslissen. 

PBS regels 

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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portfolio  zetten: een foto of filmpje van iets waar hij/zij 
heel trots op is of blij van wordt, een foto van een 
werkstuk of een verhaal, de ontdekking van een talent en 
nog veel meer. Het portfolio en het gebruik hiervan is in 
ontwikkeling en wordt dit jaar verder uitgewerkt. Het 
portfolio, de Snappet gegevens en de IEP resultaten zijn 
samen het nieuwe rapport en dienen als leidraad bij de 
voortgangsgesprekken die twee keer per jaar gehouden 
worden. 

Talentkaarten 
Op de HS krijgen alle leerlingen de ruimte om te 
ontdekken wat zijn of haar eigen interesses en talenten 
zijn. Wij helpen de leerlingen bij het ontdekken van hun 
talenten door talentgesprekken te voeren en door elke 
week een talent in de klas te bespreken. In de talent 
gesprekken worden leerlingen zich bewust van 
activiteiten waar zij energie van krijgen. Zij leren hun 
eigen talent onder woorden te brengen en dit draagt bij 
aan een positief zelfbeeld, meer veerkracht en 
weerbaarheid. Persoonlijke aandacht helpt leerlingen bij 
het ontwikkelen van hun zelfvertrouwen. Elke leerling 
heeft tenminste 1 x per 2 jaar een talentgesprek met de 
leerkracht van zijn eigen groep. Een verslagje van het 
gesprek komt in het portfolio te staan van de leerling. 
Welk talent besproken wordt in de klas kunt u lezen in het 
Schaftertje. 

Toetsen 
Om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen nemen 
wij toetsen af met behulp van het leerlingvolgsysteem IEP. 
De IEP toetsen worden op maat, twee keer per jaar 
afgenomen. De eerste IEP toets wordt afgenomen in de 
periode tussen december en eind januari. De tweede IEP 
toets wordt afgenomen in de periode vanaf  mei. De 
methode gebonden toetsen volgen na elk blok. Als een 
IEP toets is afgenomen ontvangt u een uitnodiging voor 
een voortgangsgesprek. 

Contact 
Mocht u ons willen spreken dan kunt u ons altijd 
aanspreken na schooltijd, een bericht sturen via Social 
Schools of mailen naar jelle.hageman@spaarnesant.nl 
sem.boogaard@spaarnesant.nl 
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PBS beloningen 

In groep 5 verdienen de 
leer l ingen b i j v i j f t ien 
bandjes een beloning van 
t i e n m i n u t e n . D e z e 
beloning mogen ze zelf 
kiezen en in overleg met 
de leerkracht gaan doen. 
Dit kan zijn bij een andere 
k l a s l u n c h e n o f t i e n 
minuten extra gymmen. Zo 
nu en dan verdient de klas 
ook een gezamenli jke 
groepsbeloning. 

mailto:jelle.hageman@spaarnesant.nl

	Algemene informatie
	Brengen en halen
	Ziekmelding of verzuim
	Verteltafel
	Snappet
	Traktaties
	PBS regels
	PBS beloningen

