INFORMATIEBRIEF
GROEP: 5

INLEIDING EN VOORSTELLEN
Uw zoon/dochter zit in groep 5. In deze groep wordt de lesstof beetje bij beetje complexer en er wordt een groeiend inzicht
verwacht van zowel lezen als rekenen. Bovendien krijgen de kinderen vanaf dit jaar ook ‘zaakvakken’: aardrijkskunde,
geschiedenis, natuur en techniek, want op deze leeftijd staan kinderen steeds meer open voor de volwassen wereld.
Vanaf dit jaar leren ze langere zinnen en meer-lettergrepige woorden lezen. Begrijpen wat je leest is namelijk de sleutel tot kennis
die schriftelijk is vastgelegd.
Op het gebied van rekenen wordt ook een grote stap gemaakt.
Daarnaast zijn we erg gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind: rekening houden met anderen, conflicten
oplossen en samenwerken zijn speerpunten.
Dit alles geven we zoveel mogelijk vorm door oog te hebben voor de individuele intelligenties van de kinderen.
Juf Carolien werkt dinsdag, woensdag,
donderdag in groep 5B.

Juf Petra werkt op maandag en vrijdag in
groep 5B.

Juf Angela werkt op maandag t/m vrijdag
in groep 5A.

Ik ben Carolien van den Hamer en ben
52 jaar oud. Ik woon in Middelburg, ben
getrouwd en heb drie dochters van
inmiddels alweer 24, 21 en 18 jaar. Ik
werk nu voor het tiende jaar op ‘t Honk,
daarvoor bijna 20 jaar op de Linge. Het
werken met kinderen vind ik nog steeds
geweldig !

Ik ben Petra Kuipers en ben 41 jaar oud.
Ik woon in Vlissingen. Ik heb lang op een
dorpsschool in Hoedekenskerke gewerkt,
maar nu alweer 8 jaar met heel veel
plezier op T Honk. Ik geniet elke werkdag
van het enthousiasme en de vrolijkheid
van kinderen.

Ik ben Angela Schrijver en ben 23 jaar
oud. Ik woon in Goes. Vorig jaar heb ik
mijn eindstage op ‘t Honk mogen doen
en sinds dit schooljaar dus groep 5A. Ik
sta met heel veel enthousiasme voor de
klas en vind het mooi om mij in te zetten
om uit elk kind het beste naar boven te
halen.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Gymles

Dinsdag (gymtas + gymspullen meenemen)

Zwemles

Woensdag (zwemtas + zwemspullen meenemen)

Spullen meenemen

Geen spullen meenemen mits de leerkracht dit aangeeft. We maken een uitzondering voor bijvoorbeeld een

gekregen verjaardagscadeau of gewonnen prijs. We merken dat kneedgum voor veel kinderen erg afleidt
tijdens de lessen. We hebben daarom besloten dat kinderen geen kneedgum meer in hun laatje mogen
hebben. Een Tangle is een goed alternatief mocht uw kind de behoefte hebben aan iets om te frummelen.
Verjaardag

De leerlingen trakteren alleen in de eigen klas. Als ouder mag u hierbij aanwezig zijn.
Overleg vooraf even met de juf welke dag en tijd handig is.

Voor schooltijd

De leerlingen komen voor schooltijd in de klas. Vanaf 8.15 uur gaat de deur open.

Sinterklaas

In groep 5 maken we surprises voor elkaar. Dit is nieuw voor de kinderen.
In de weken ervoor ontvangt u informatie over wat precies de bedoeling is.

Huiswerk

In principe krijgen de kinderen in groep 5 nog geen huiswerk. De toetsen die afgenomen worden, gaan over
leerstof behandeld in de lessen. Wel worden de woordpakketten van spelling meegegeven, zodat kinderen
de woordjes van spelling ook thuis kunnen oefenen. Één keer per jaar bereiden de kinderen thuis een
boekbespreking voor. In overleg met ouders kan besloten worden om voor een bepaald vakgebied thuis
extra te oefenen.

INHOUD
Rekenen: methode: Wereld in Getallen 5
In groep 5 komt aan bod:
-optellen en aftrekken onder de 1000
-verkennen getallen tot 10.000
-tafels t/m 10 herhalen, keersommen boven de 10
-deelsommen
-kommagetallen
-eenvoudige breuken
-geldrekenen

-analoge en digitale klok
-lengte, gewicht, inhoudsmaten
Begrijpend Lezen: methode: Nieuwsbegrip
Doel van deze methode is een aanpak waarbij leerlingen teksten lezen over een actueel onderwerp.
Bij het lezen van de teksten oefenen ze actief en strategisch lezen en leren ze vragen te beantwoorden.
Dit alles om de tekst zo goed mogelijk te begrijpen.
Technisch Lezen: methode: Estafette
Doel van deze methode:
-opbouw van technische leesvaardigheid via de volgende fasen; van correct naar vlot naar vloeiend lezen
-leesplezier behouden/ontdekken en leesmotivatie ontwikkelen
-het correct en vlot kunnen lezen van losse woorden
Spelling en Taal: methode : Taal Actief 4

In groep 5 wordt het volgende van spelling aangeboden:
Luisterwoorden/weetwoorden/regelwoorden
Spellingcategorieën: Woorden met ng/nk, eer/oor/eur, aai/ooi/oei, eeuw/ieuw/uw, cht/ch, ei/ij, be-/ge-/ver-/te-, -ig/-lijk,
au/ou, cht/ch, woorden met eind -d, open en gesloten lettergreep, -je/-tje/-etje, vergrotende en overtreffende trap,
-elen/-eren/enen, samenstellingen zonder tussenletter, woorden waarbij f verandert in v, woorden waarbij s verandert in z.
Met taal verkennen we : woordenschat, tekens, zinnen, taalgebruik, woordclusters, onthoud strategieën, spreken,
luisteren en schrijven.

Schrijven: methode Pennenstreken
De hele school leert vanaf dit schooljaar het losse schrift. In groep 5 oefenen we alle blokletters. Voor sommige kinderen is de
overgang van het verbonden schrift naar het losse schrift best lastig; we houden daar in dit overgangsjaar zeker rekening mee.

Creatieve vakken en atelier
Tijdens het werken in de creatieve vakken worden handvaardigheid en tekenen aangeboden. Daarnaast krijgen de leerlingen
muziekles in de groep. Vanaf de herfstvakantie gaan we werken met ateliers. De leerlingen van de groepen 3,4 en 5 worden dan
verdeeld over de ateliers: beeldend, drama, muziek en cultureel erfgoed.
Wereldoriëntatie; methode BLINK
We werken over diverse thema’s gerelateerd aan de vakken natuur, geschiedenis en aardrijkskunde. We werken met de
methode Blink en vullen zelf aan met diverse andere methodes en werkwijzen.
Sociaal emotionele ontwikkeling en Godsdienst: methode KWINK
De godsdienstlessen zijn thematisch en schoolbreed. Er worden verhalen uit de bijbel verteld, er zijn vieringen en we maken ook
de brug naar ons dagelijks leven.
Voor de sociaal emotionele ontwikkeling gebruiken we de methode KWINK:Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel
leren (SEL). Inclusief burgerschap en mediawijsheid. Voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Kwink biedt een doordacht
SEL-programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie
(van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep.
Engels: methode: Groove me
Muziek is het uitgangspunt bij engels. Muziek motiveert en enthousiasmeert kinderen! Bij Engels leren we Engels spreken,
luisteren en zingen. De lessen beperken zich niet alleen tot de woorden uit de song, maar worden uitgebreid met woorden
passend bij het thema van de les.
Zwemmen
In groep 5 en 6 hebben de kinderen 1 keer per week ‘natte’ gym.
We onderhouden en leren de kinderen de verschillende zwemslagen maar oefenen ook reddend zwemmen, snorkelen,
zwemmen met een bal, onder water oriëntatie, duik- en springvormen etc.
De kosten zijn € 60. Diplomazwemmen € 100. U ontvangt hiervoor een factuur van school.
Gym
In de gymlessen wordt er gewerkt aan de motorische ontwikkeling maar ook spelinzicht, spelbeleving en samenspelen zijn een
belangrijk onderdeel. We maken kennis met de basis van diverse sporten en spellen. Meestal doen we 1x een spelles en 1x een

toestelles om de week.

VOLGEN VAN DE LEERLINGEN:
Op het Honk volgen we de leerlingen zowel op cognitief als sociaal emotioneel gebied. We toetsen, observeren en houden
gesprekken. Deze gegevens gebruiken we om ons onderwijs aan te passen. U kunt zelf de vorderingen van uw kind volgen in het
ouderportaal. Wanneer wij zorgen hebben dan bespreken we dit met u, heeft u zorgen of heeft u vragen dan hopen we dat u
contact met ons opneemt. Hoe beter de samenwerking tussen ons als leerkracht en u als ouder hoe beter uw kind zich ontwikkelt.
Daarnaast zijn er natuurlijk de gebruikelijke contactmomenten
CONTACT MET DE LEERKRACHT:
Wanneer u een korte mededeling heeft dan kan dat voor of na schooltijd doorgegeven worden of via de mail. Heeft u vragen over
uw kind, maakt u zich zorgen of wilt u iets bespreken, dat kan altijd! Wel vragen wij u even een afspraak te maken. Wij zijn te
bereiken via de mail of (telefonisch) via school.
juf Carolien: c.vandenhamer@alberoscholen.nl
juf Petra: p.kuipers@alberoscholen.nl
juf Angela: a.schrijver@alberoscholen.nl
juf Tamar: t.wiegmans@alberoscholen.nl (na de kerstvakantie)
telefoonnummer school: 0113-330262 (graag na 14.45 uur)

