
Informatie voor groep 5 2018/2019 

 

Algemene afspraken  

- Er worden geen kleurplaten meer gemaakt in groep 5 voor jarige familieleden.  

- De hele week kan zendingsgeld worden meegenomen.  

- Maandagmiddag om de week is er zwemmen.  

- Woensdagmorgen gaan we om de week sporten in de Kuil.  

- Thuis meewerken met uw kind? Dat kan via programma’s als Ambrasoft / Scula/of via 

internet. Vooral handig voor het oefenen van tafels. Ieder kind heeft een account van 

mijnklas.nl 

- Schooltijden: elke morgen tot 12.00 uur, maar ook de vrijdagmiddag.  

- Psalm kan vrijdag opgezegd/gezongen worden.(zie het psalmrooster)  

- Klasse ouders: nog niet bekend!  

 

Lesprogramma  

Het lesprogramma is bijna elke morgen hetzelfde: Bijbellezen, rekenen, lezen, taal en spelling. 

Bijbelvertellingen gaan veel over het oude testament. De verhalen worden aangepast bij de 

christelijke feestdagen en 2 keer in het schooljaar bij de GSK week.  

Rekenen: plus en min tot duizend, tafels 1-10, tientaltafels, delen (met rest), geld, klok en meten.  

Taal: naast woordenschat oefenen we verkleinwoorden, werkwoorden, voorzetsels, overtreffender 

trap, korte zinnen(samenvatten), vraagzinnen en voegwoorden.  

Spelling; 20 woordpakketten van 20 woorden per keer. Elke week een woordpakket.  

Lezen: vrij lezen en voortgezet technisch lezen d.m.v. Estafette en Begrijpend lezen.  

 

In de middag uren is er ruimte voor o.a. de zaakvakken: geschiedenis, aardrijkskunde en Natuniek.   

En de expressievakken muziek, tekenen en knutselen.                                                                     

Daarnaast krijgen de leerlingen ook SoVa en verkeer en Engels.  

 

Toetsen  

Naast de reguliere toetsen van rekenen, taal en spelling worden er in groep 5 toetsjes gegeven voor 

Levend Water (Bijbelse geschiedenis), geschiedenis, biologie, aardrijkskunde en natuniek. Deze 

toetsen zijn gerelateerd aan de stof die in de groep behandeld is. Naast concrete kennis vragen 

worden ook vragen gesteld waarbij ze de leerstof moeten toepassen. 



Op de website staat in de kalender de data van de toetsmomenten. In januari en juni zijn de 

landelijke CITO toetsen voor rekenen, spelling, begrijpend lezen en lezen (DMT en AVI). 

Zwemmen en sport  

Zwemmen is maandagmiddag om de week (zie rooster via mail en website). Belangrijk om voor een 

goede fiets te zorgen! Gebruik een rugtasje, fietstas/fietsbak. Geen plastic tasjes aan het stuur!  

We gaan om 14.00 uur weg van school (Irenestraat) en zijn rond 15.30 uur terug. Woont uw kind in 

de Petrakerk wijk, mag het op de terugweg eerder afslaan. Na Oostwende kan uw kind ook rechts 

afslaan. Woont uw kind in de Oranjebuurt dan fietst uw kind mee naar school en gaat vervolgens 

zelfstandig verder.  

 

Sport is woensdagmorgen om de week in de Kuil. Vanaf groep 5 gaan we ook hier op de fiets naar 

toe. We fietsen om 9.00 uur weg van school en zijn rond 10.20 uur weer terug op school. Hier zijn 

sportschoenen en kleding voor verplicht. Heeft uw kind geen fiets mee, dan blijft uw kind op school. 

Gaat de fiets onderweg stuk dan laten we de fiets staan. Daar kunt u de fiets na schooltijd weer 

ophalen. Achterop bij elkaar is geen optie. Dit mag alleen bij de leerkracht of ouder in geval van hoge 

nood! 

 

Startgesprekken 

In september beginnen we weer met de startgesprekken. Tijdens dit gesprek kunt u aangeven 

hoeveel gespreksmomenten u dit jaar wilt hebben. Wilt u hier vooraf alvast over nadenken? 


