GROEPSINFORMATIE
GROEP 5
SCHOOLJAAR 2017– 2018
INFORMATIEAVOND.

OUDERGESPREKKEN.

De informatieavond is dit jaar op
woensdag 30 augustus om 19.30 uur.
Het jaarprogramma van groep 5 zal
besproken worden.
Wij hopen vele ouders dan te ontmoeten.

Donderdag 21 september en 25 maandag
september. (oudergesprekken omgekeerd)
Donderdag 15 februari en maandag 19
februari.
Donderdag 5 juli op verzoek.
Wilt u tussentijds een gesprek?
Dan kunt u een afspraak maken.

LEERKRACHTEN GROEP 5.
Maandag en dinsdag juf Heleen.
Woensdag juf Joke.
Donderdag en vrijdag juf Monique.

GYMTIJDEN.

08.30 – 14.30 uur.
(’s woensdags tot 12.30 uur)
Woensdagmiddag zijn de kinderen vrij!

Op maandag oefeningen en op donderdag
spel.
Zorgt u voor makkelijke kleding op die dagen
en voor stevige gymschoenen, sportbroekje
en t-shirt. Kinderen met lang haar graag een
elastiekje in de haren. Graag ook de sieraden
niet om doen.

WAT HEB JE NODIG OP SCHOOL.

SPREEKBEURTEN/BOEKENBEURTEN.

Voor in het schooletui: een Lamyvulpen,
kleurpotloden, grijs potlood, rode pen,
puntenslijper en gum.
Ook stiften, een liniaal, een kladblok (max
A5-formaat) en een A4 map met elastiek
(elastomap, Action?) om huiswerk te
vervoeren.

Na de herfstvakantie starten wij met de
boekenbeurten. De kinderen vertellen kort
over een pas gelezen boek.
Na de kerstvakantie moeten de kinderen
een spreekbeurt houden. Zij vertellen dan
ongeveer 10 minuten over een zelfgekozen
onderwerp.
Aanbevolen wordt om thuis bij het oefenen
te helpen.

SCHOOLTIJDEN.

RAPPORT.
Eerste rapport: 14 februari.
Overgangsrapport: 4 juli.

TAFELS OEFENEN.
In groep 4 zijn alle tafels aangeboden.
Vanaf groep 5 is het belangrijk om deze
tafels te beheersen. In groep 5 besteden
we hier veel aandacht aan. We doen dit
d.m.v. ‘de tafel van de week’. Iedere week
staat in de Weekbabbel welke tafel
centraal staat. Wilt u deze tafel die week
oefenen met uw kind?
Op vrijdag toetsen we deze tafel.
Natuurlijk is het goed om alle tafels thuis
regelmatig te oefenen!
Dit kan ook online, denk dan bijvoorbeeld
aan de volgende websites:
www.kinderspelletjes.nl/rekenengroep456
www.spelletjesplein.nl/rekenen-tafels/
www.rekentoppers.nl
www.onlineklas.nl
HUISWERK.
Op donderdag krijgen de kinderen
huiswerk mee naar huis.
Ze nemen dit huiswerk in hun huiswerkmap
mee.
Op de volgende donderdag wordt het
huiswerk weer op school verwacht.
VRAGEN/OPMERKINGEN.
Wanneer u vragen of opmerkingen heeft,
dan horen wij die graag van u persoonlijk.

