
 

 

 

 

Praktische informatie van groep 5 

 
Globale planning van de week: 
Maandag: Geleerde psalm overhoren & nieuwe psalm aanleren, rekenen, spelling, schrijven, 
Sova/verkeer (de ene week Sova en de andere week verkeer), stillezen/klassikaal lezen, taal 
en zo lang juf van der Poel er niet is, wordt er tekenen gegeven op maandagmiddag.  
 
Dinsdag: Bijbelvertelling, spelling, rekenen, Engels, taal, muziek, aardrijkskunde 
 
Woensdag: Bijbelvertelling, gym, spelling, rekenen 
 
Donderdag: Bijbelvertelling, rekenen, taal, geschiedenis, nieuwsbegrip begrijpend lezen, 
klassikaal/stillezen, natuuronderwijs 
 
Vrijdag: Namen & Feiten, rekenen, spelling, schrijven, taal. De handvaardigheid les die op 
vrijdagmiddag gegeven wordt vervalt, omdat de kinderen dan vrij zijn (zo lang juf van der Poel 
er niet is) 
 
Bijbelse geschiedenis: 
Drie keer in de week wordt er een Bijbelverhaal verteld in de klas. We volgen hierbij het 
rooster van Hoor het Woord. Tot de herfstvakantie zullen de Bijbelverhalen gaan over het 
leven van David en Salomo. Na de herfstvakantie zal het gaan over Rehabeam, Jerobeam, 
Achab, Elia, Elisa en de verhalen over Kerst. Na de kerstvakantie zullen er veel gelijkenissen uit 
het Nieuwe Testament verteld worden. Vanaf de voorjaarsvakantie t/m de zomervakantie 
zullen er lijdensverhalen en opstandingsverhalen centraal te staan en weer verhalen over het 
Oude Testament, zoals Daniël.  
 
Agenda en huiswerkmap: 
In groep 5 krijgen de kinderen voor het eerst een agenda. De voorkant mag ook gekaft 
worden als kinderen dit leuk vinden (meestal wel☺). Het is wel de bedoeling dat de agenda 
netjes blijft. We schrijven het huiswerk tijdens een klassikaal moment in de agenda. Het is de 
bedoeling dat de agenda elke dag meegenomen wordt naar school. Daarom is het handig om 
de agenda in de tas te laten.  
 
Tot het eerste rapport (begin februari) krijgen de kinderen alleen huiswerk voor de te leren 
psalm, Bijbelkennis, tafels en Namen & Feiten. Vanaf februari wordt er ook gestart met 
repetities voor natuuronderwijs, aardrijkskunde en geschiedenis. De leerlingen hebben aan 
het begin van het schooljaar een snelhechter gekregen. Deze gaat vooral gebruikt worden in 
de tweede helft van het schooljaar, zodat de te leren stof voor de zaakvakken daarin bewaard 
kan worden. Het is belangrijk dat ze dan ook iedere dag deze snelhechter meenemen.  
 
 
 



 
 
 

   

Psalm 
Iedere week wordt op maandag een nieuwe psalm aangeleerd. Op de website van de school 
kunt u ook de psalmenlijst vinden via het kopje ‘links’ -> ‘Rooster psalmen’. De te leren psalm 
wordt iedere dag twee keer gezongen. Daarnaast worden nog andere psalmen gezongen die 
de kinderen al geleerd hebben, zodat deze psalmen goed in hun geheugen blijven zitten. Het 
zou fijn zijn als u thuis ook de te leren psalm wilt oefenen met uw kind.  
 
Namen & Feiten 
In groep 5 krijgen de kinderen voor het eerst Namen & Feiten. Begin van het schooljaar is het 
Namen & Feiten boek meegegeven naar huis. Dit boek blijft ook thuis dit jaar en is bedoeld 
om daaruit het huiswerklesje te leren. Het hoeft dus op vrijdag niet mee naar school. Op 
school hebben we het maakboekje + schrift in ons kastje om in te werken. We zouden het 
zeer op prijs stellen als u het boek voor thuis wilt kaften, zodat het netjes blijft en het volgend 
jaar weer gebruikt kan worden.  
Op school maken we op de vrijdagen een lesje, vervolgens krijgen de kinderen een week de 
tijd om dit lesje te leren. Daarna wordt het op de vrijdag erna mondeling, d.m.v. 
steekproeven, overhoord. Na drie weken krijgen de kinderen een repetitie over de drie 
geleerde lesjes. De repetitie wordt schriftelijk overhoord.  
 
Nieuwe aardrijkskundemethode: Traveling the world 
De groepen 5 en 6 starten dit jaar met een nieuwe Aardrijkskundemethode: Traveling the 
world. Dit is een interactieve methode, waarbij een werkboek voor de leerlingen gebruikt 
wordt, maar er vooral ook digitaal aan de slag gegaan wordt, zowel via het digibord in de klas, 
als op school en thuis via de computer. Daar hoort ook huiswerk bij, wat ook digitaal is. 
Daar hoort u t.z.t. nog meer over.  
 
Extra oefenen thuis 
Er bestaat altijd de mogelijkheid om thuis extra te oefenen met rekenen, spelling en 
Nieuwsbegrip. Bij sommige kinderen zullen wij ook aangeven dat het belangrijk is om thuis 
extra te oefenen. Dit kan via Online klas. De inloggegevens staan op de site van de school. 
Met rekenen Bingel Wereld in getallen kan er extra geoefend worden op de lesstof die in de 
klas wordt behandeld. Via Ambrasoft kunnen de tafels spelenderwijs geoefend worden. Ook 
met spelling kan er met Bingel taal actief spelling extra geoefend worden met wat er in de 
klas wordt behandeld. De leerkracht zal ook aangeven bij welk blok en welke les we zijn.  
 
Gym: 
Op woensdag hebben we gym. We gaan lopend naar de gymzaal. Juf Smits geeft momenteel 
de gymles. Als juf van der Poel is er weer is, zal juf Lommers de gymles geven. Het is fijn 
wanneer elk kind zijn/haar gymkleren meeneemt. 
 
SeVo: 
Deze lessen van Wonderlijk gemaakt worden in het tweede half jaar gegeven. U ontvangt 
tegen die tijd ook een brief met daarin uitleg over de onderwerpen, zodat u zich met uw kind 
kunt voorbereiden op de onderwerpen of juist de onderwerpen kunt nabespreken. De 
onderwerpen die dit jaar worden behandeld zijn: 

1. Het wonder van de geboorte 
2. Verliefdheid en verkering 



 
 
 

   

3. Goede en foute plaatjes 
4. Verdachte situaties 

 
Geboorte broertje/zusje: 
Kinderen mogen als zij een broertje of zusje hebben gekregen, trakteren en langs de andere 
juffrouws/meesters van de school met het geboortekaartje. Ook is er de mogelijkheid dat de 
juffrouws op kraamvisite komen.  
 
Zendingsgeld en Woord en Daad: 
Elke maandag halen we zendingsgeld op en de laatste vrijdag van de maand voor Woord en 
Daad. Het zou heel fijn zijn als we hier met elkaar aan denken. 
 
Absentie: 
Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet op school kan komen, zou u dit dan 
willen laten weten door het verzuimformulier op de website in te vullen of door een berichtje 
te sturen via Parro? 
 
Gezonde dag:   
Op woensdag is het de gezonde dag. Dat betekent dat de kinderen op die dag water of iets 
van fruit bij zich hebben.  
 
Trakteren: 
Natuurlijk mag uw kind trakteren als hij/zij jarig is. Omdat de school een gezonde school wilt 
uitstralen, zou het heel fijn zijn als de traktaties ook de gezonde kant op zijn;). De kinderen 
mogen ook trakteren bij de juf/meester in groep 3 en 4 en bij meester Gorter.  
 
Spreekbeurt: 
In de tweede helft van het schooljaar zal er ook gestart worden met spreekbeurten. De 
kinderen zullen tegen die tijd een blad krijgen met uitleg. Ze mogen zelf een onderwerp 
kiezen. Omdat een spreekbeurt houden nieuw is, mogen de kinderen ook in tweetallen hun 
spreekbeurt houden.  
 
Kijkje in de klas 
In het voorgaande jaar was u gewend om iedere maand een groepsnieuwsbrief te ontvangen. 
Omdat er halverwege vorig schooljaar is gestart met Parro, wordt de groepsnieuwsbrief 
vervangen door een wekelijkse update via Parro. Zo kunt u zien wat we in de klas doen, wat 
we gemaakt hebben, enz. Ook worden er andere belangrijke mededelingen via Parro gedeeld. 
Zou u daarom regelmatig op Parro willen kijken? Het zou jammer zijn als u anders dingen 
mist. 
 
Regels in de klas 
Op school houden we ons aan gezamenlijke schoolregels, maar met de klas worden ook eigen 
klassenregels gemaakt. Zodra juf Van der Poel er is, hoort u daar meer over. 
 
Vragen? 
Stel ze gerust! 
 



 
 
 

   

Met vriendelijke groet, 
Juf Smits en juf van der Poel 
 


