Infobrief groep 5-6 2021-2022
Visie

Hoe gaat het in de klas?

Goed onderwijs betekent voor obs
Oosterveldschool: onderwijs waarbij kinderen
betrokken zijn, zich voortdurend ontwikkelen en
zich er goed bij voelen. De leerkrachten
houden daarbij rekening met de
belevingswereld van de kinderen. Wij vinden
samenwerking met ouders heel belangrijk om
het welbevinden, de betrokkenheid, de
talentontwikkeling, de creativiteit en
ondernemingszin van het kind vorm te geven.
Samen zorgen wij voor mooi onderwijs

Aanvangstijd

Sfeer en omgang met elkaar

Snappet

Sfeer en omgaan met elkaar vinden wij als
school een belangrijk onderwerp om bij stil te
staan. We besteden hier in de klassen dagelijks
aandacht aan door hierover in gesprek te
gaan rondom het
verhaal van de
Kanjertraining of door
leuke
oefeningen/spelletjes te
doen. Daarnaast doen
we ook regelmatig
schoolbreed een
kanjeroefening, zodat de
leerlingen uit diverse
klassen elkaar ook beter leren kennen.

Zorg
De leerlingen worden gevolgd door middel van
observaties, voortgang in Snappet en nietmethodegebonden toetsen. Bij de nietmethodegebonden toetsen maken wij in
school gebruik van de toetsen van CITO.
Hiervoor worden de leerlingen tweemaal per
jaar, in januari en juni, op verschillende
vakgebieden getoetst. Het kan zijn dat
leerlingen extra hulp nodig hebben. De
ouder(s)/ verzorger(s) worden dan ingelicht en
er wordt gevraagd om toestemming voor de
extra hulp die geboden gaat worden.

Nieuws
Wanneer er bijzonderheden of mededelingen
zijn communiceren wij dit via Parro. Ook de
schoolbrede informatie wordt via Parro
gedeeld. Heeft u zelf een mededeling, dan
kunt u dit altijd bij ons aangeven, via mail, Parro
of persoonlijk.
m.moes@talentwesterveld.nl
a.proost@talentwesterveld.nl

Vanaf 8.15u mogen de kinderen naar binnen.
De bel gaat om 8.25u zodat wij om 8.30u met
de lessen kunnen starten. Het is belangrijk dat
de kinderen op tijd komen.

Leerkrachten
Van maandag t/m woensdag staat juf Annalies
voor de klas. De donderdag en vrijdag krijgt
groep 5/6 les van Meester Marcel.

De kinderen van groep 5 t/m 8 werken met
Snappet. Dit is een digitale leeromgeving,
waarin alle werkboeken worden vervangen. De
hoofdvakken op Snappet zijn taal, spelling en
rekenen. Daarnaast worden de laptops ook
ingezet tijdens het schrijven van een verhaal,
zaakvakken en eventuele werkstukken. Voor
meer informatie over Snappet kunt u terecht op
www.snappet.org. Naast het werken met de
laptops wordt er ook aandacht geschonken
aan verschillende coöperatieve werkvormen,
schrijven en is creativiteit ook een belangrijk
onderdeel binnen ons onderwijsaanbod. We
proberen regelmatig te variëren in het
aanbieden in Snappet en andere werkvormen.

Planning
De kinderen in groep 5 en 6 werken met een
dagtaak of weektaak. Hierop staat de planning
van een hele week. Door middel van deze
dagtaak en weektaak leren wij de kinderen
verantwoordelijk te zijn voor hun werk.

Eten en drinken
Rond 10:00u eten wij ons meegebrachte
fruit/drinken, Tijdens het fruiteten lezen wij voor.
Aansluitend gaan wij een kwartier naar buiten.
Om 12:00u (met uitzondering van de
woensdag) lunchen wij samen in de klas en
kijken dan bijvoorbeeld het jeugdjournaal.
Wanneer uw kind producten mee neemt die
koel moeten staan, dan kunnen deze in de
koelkast in de keuken.

Infobrief groep 5-6 2021-2022

Werkvormen

Activiteiten

In onze klassen wordt er gewerkt met
coöperatieve werkvormen. Tijdens deze
werkvormen worden verschillende lesdoelen
herhaald of geoefend, op een manier waarbij
bewegen en spel centraal staan. Op deze
manier creëren wij een hogere betrokkenheid
en zijn de leerlingen actief bezig rondom een
lesdoel.

De leerlingen doen mee aan de activiteiten die
tijdens schooltijd plaatsvinden. Kan uw kind om
de een of andere reden niet meedoen, dan
stellen wij het op prijs dat dit tijdig door de
ouder(s)/verzorger(s) wordt aangegeven.

Gymnastiek
Omdat beweging belangrijk is voor
kinderen gymmen wij twee keer
per week. Daarnaast is er elke dag de
gelegenheid voor beweging tijdens de pauzes.
Dit schooljaar gymmen wij op twee momenten:
Di: 12:30u – 13:15u
Vr: 8:30u – 9:15u
Wij willen graag dat de kinderen gymmen in
gymkleding, een broekje, shirtje en schoenen
met witte zolen, voorzien van een gemakkelijke
sluiting (dit bevordert de zelfredzaamheid van
uw kind).

Verjaardagen
Om 10:00u wordt er gezongen voor de jarige,
mag de jarige van de kruk springen en doen wij
het verjaardag dobbelspel Wij juichen
gezonde, niet te grote traktaties toe. In
verband met de corona maatregelen mag
alleen getrakteerd worden op individuele
voorverpakte traktaties. Dit jaar zitten in de
combinatieklas 5/6 19 leerlingen.

Bieb op school
De kinderen van groep 1 t/m 8 mogen iedere
week twee leesboeken uitkiezen bij de Bieb op
School. De Biebouders helpen de kinderen bij
het kiezen van een geschikt boek en registreren
dit in het uitleensysteem. Het gekozen boek
blijft op school. (in de toekomst veranderd dit
wellicht en kan het boek ook mee naar huis)

Ateliers
Dit schooljaar zullen er weer regelmatig
atelierrondes plaatsvinden. Hierbij komen de
creatieve kanten van de leerlingen naar voren.
De ateliers gaan voor groep 5/6 op
donderdagmiddag plaatsvinden. Vindt u het
leuk om te helpen bij de Ateliers en/of heeft u
een leuke hobby die u wilt overbrengen aan
kinderen? Meldt u dan aan als hulpouder!

Tafels
In groep 5 krijgen de kinderen de tafels van 1
t/m 10 (deels opnieuw) aangeboden. Het is
belangrijk dat u samen met uw kind deze tafels
gaat oefenen én onderhouden. Ook voor
groep 6 is het van belang om te blijven
oefenen met tafels, bijvoorbeeld d.m.v.
spelletjes/tafelposter e.d. Dit om problemen bij
breuken, procenten, staartdelingen e.d. te
voorkomen.

Gebruik materialen
Op school maken de leerlingen gebruik van
diverse materialen. Wij verwachten dat de
leerlingen hier zorgvuldig mee omgaan.

Overige bijzonderheden
Sinterklaas
Sinterklaas wordt dit jaar gevierd met groep 5
en 6 op 3 december. Wij vieren dit feest met
surprises en gedichten. Nadere informatie volgt.

Schoolreis
De groepen 5 en 6 gaan samen op schoolreis
(eventueel met groep ¾)Verdere informatie
volgt.
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Wij zijn
altijd bereid om met u in gesprek te gaan. Een
plezierig schooljaar gewenst,
Hartelijke groet,
Marcel Moes en Annalies Proost

