Informatiekaart 2018 - 2019
Op deze informatiekaart vindt u de belangrijkste informatie voor het komend schooljaar.
Via de nieuwsbrief, website, facebookpagina en digiduif wordt u verder geïnformeerd.

Leerkracht

Timothy Harrison
Aanwezig: maandag t/m vrijdag.
E-mail: timothy.harrison@spaarnesant.nl
Wanneer uw kind ziek is, kunt u hem of haar vanaf 8.00 uur ziekmelden op
telefoonnummer 023-5352279 of via de Digiduif.

Bewegingsonderwijs



In groep 5 gymmen de leerlingen twee maal per week.
Deze lessen worden verzorgd door onze vakleerkracht Leontien Smit. De
dagen waarop er gegymd wordt, is op maandag en donderdag. Op deze
dagen nemen de kinderen gymkleding, gymschoenen en een handdoek
mee. Na afloop van de gymles wordt er door alle kinderen verplicht
gedoucht.

Jaarkalender 2018-2019
3 september
20 september
3 - 19 oktober
11 en 16 oktober
23 t/m 27 oktober
29 t/m 31 oktober
22 en 27 november
11 november
4 december
20 december
21 december
24 december t/m 4 januari
21 januari
15 februari
18 t/m 22 februari
27 februari
28 februari en 5 maart
12 april
18 april
19 april t/m 3 mei
17 mei
23 mei
30 en 31 mei
5 juni
10 juni
26 juni
27 juni en 2 juli
4 juli
5 juli
9 juli
11 juli
12 juli

Eerste schooldag
Info avond
Kinderboekenweek
Kennismakingsgesprekken
Herfstvakantie
Studiedagen
Oudergesprekken
Sint Maarten
Sinterklaas
Kerstviering
Inloop tot 09.00 uur
Kerstvakantie
Martin Luther King dag
Studiedag
Voorjaarsvakantie
Rapport mee
Oudergesprekken
Koningsspelen
Paasontbijt
Meivakantie
Schoolreis
Schoolfotograaf
Hemelvaartsdag
Studiedag
2de Pinksterdag
Rapport mee
Oudergesprekken
Afscheid M3
Afscheid groep 8
Doorschuifmoment
Jaarafsluiting
Zomervakantie

groep 5a

PBS
Binnenkomst





In de gang hebben de kinderen een eigen haakje voor hun jas.
Onder de jas kan de tas neergezet worden.
De leerlingen kunnen vanaf 8.20 uur door de hoofdingang naar binnen.
Bij het binnengaan van het klaslokaal van groep 5 geven de leerlingen en
de leerkracht elkaar een hand.
Wanneer de kinderen in het klaslokaal zijn, gaan zij aan hun eigen tafel
zitten om vervolgens te lezen of eventueel wat werk te maken.

Leren lezen, spellen en rekenen


Lezen; We starten iedere dag met lezen. Er wordt op verschillende
manieren gelezen, ook in groepjes. Het is dus erg belangrijk dat de
kinderen op tijd zijn.



Rekenen; Dit jaar komen aan bod: rekenen tot 1000, cijferen onder
elkaar, de tafels t/m 10 , de keer-, deel- en restsommen, meten, wegen
en inhoud, analoog en digitaal klokkijken.



Spelling; In groep 5 zullen de kinderen weer nieuwe categorieën gaan
leren vanuit de methode Staal. Dat zal gedaan worden in combinatie met
het herhalen van de categorieën die zij in groep 4 hebben geleerd.



Huiswerk; De kinderen starten in groep 5 met huiswerk.. Hierbij kan er
gedacht worden aan “leer” of “maak” huiswerk. Omdat dit nieuw is voor
de kinderen, stellen wij het op prijs als er thuis bij geholpen wordt. Het
huiswerk wordt altijd aan het begin van de week meegegeven. (niet elke
week).



Weektaak; In groep 5 werken we met een weektaak. Hierin zullen elke
week meerdere opdrachten worden verwerkt die op het niveau van het
kind zijn bepaald.

Brood en fruit eten





Op school eten we rond 10.00 uur uitsluitend groente en/of fruit. Wij
lunchen rond 12.00 uur en eten dan een boterham. Voor beide
momenten is het belangrijk dat de kinderen wat te drinken meenemen
(geen koolzuurhoudende drankjes).
Het 10 uurtje en de lunch worden bij binnenkomst in de voorbestemde
bakken gelegd.

Handige weetjes






Als uw kind jarig is mag hij/zij trakteren in de klas. We stellen het op prijs
als u vooraf even overlegt op welke dag de verjaardag gevierd gaat
worden.
U kunt zich aanmelden als klassenouder.
Om 14.00 uur gaat de school uit. Omdat er gewerkt wordt met een
klassendienst, kan het voorkomen dat uw kind in een bepaalde week iets
later naar buiten zal komen.

In de gehele school gedragen de kinderen en de leerkracht zich volgens
de gedeelde waarden van het Positive Behavior Support programma:
veiligheid, respect, verantwoordelijkheid en plezier. De kinderen worden
beloond voor goed en prettig gedrag middels gekleurde armbandjes.

