Studiedagen 2016-2017
groepen 1/2:
21 oktober 2016
12 december 2016
25 januari 2017
8 februari 2017
18 april 2017
2 juni 2017

groepen 3-8:
8 februari 2017

Uw kind zit dit schooljaar in groep 5. We willen u graag informeren over praktische zaken die in deze
groep van belang zijn. In deze folder kunt u alle specifieke informatie over groep 5 terugvinden. Voor
algemene informatie over de ABS verwijzen we u graag naar de schoolgids en website van de school.
Een dag in groep 5
Het aanleren van de basisvaardigheden voor rekenen, lezen, taal en spelling vraagt nog veel aandacht. Bij
rekenen ligt in groep 5 de focus op optellen en aftrekken tot 1000, de tafels 1 t/m 10, klokkijken (analoog en
digitaal) en het metriek stelsel. Bij lezen ligt het accent op het verhogen van het leestempo, het leesbegrip, de
leesbeleving en het lezen van leestekens. Bij taal en spelling zijn de belangrijkste aandachtspunten;
woordenschat, spreken en luisteren en taalbeschouwing en het aanleren en herhalen van de
spellingscategorieën.
Onze zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en verkeer zijn opgedeeld in thema’s zoals wonen,
vervoer, prehistorie, groeien en bloeien, zintuigen en menselijk lichaam. Ook Engels staat bij ons op het
programma.
Dagelijks werken we aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Wij willen een fijne sfeer in onze
klassen creëren, dit betekent dat we elkaar met respect behandelen en rekening houden met elkaar. Hiervoor
gebruiken we KIVA.
Naast de expressieve vakken als muziek, dans, drama, tekenen en handvaardigheid komen ook de digitale
vaardigheden ruim aan bod wanneer we werken met de chromebooks.

kinderen de woordpakketten mee naar huis om te oefenen en ook voor de tafels krijgen ze oefenbladen mee.
Soms zal een kind wat extra werk meekrijgen om bepaalde stof wat meer te oefenen, dit gebeurt altijd in
onderling overleg met de ouders.
Bij zowel rekenen, taal als de zaakvakken wordt er ná een afsluitend onderdeel (een blok, een hoofdstuk of een
thema) een toets gemaakt. De kinderen oefenen op school voor deze toetsen.

Gymles
Twee keer per week krijgen de kinderen bewegingsonderwijs, waarbij één les gegeven wordt door onze
vakdocent Jan Albregtse. De andere gymles wordt verzorgd door de groepsleerkracht.
De gymtijden voor de groepen 5 zijn als volgt:
-Groep 5a gymt op dinsdag en donderdag.
-Groep 5b gymt op dinsdag en vrijdag.
-Groep 5c gymt op donderdag en vrijdag.
Educatieve uitstapjes
In groep 5 maken we een speurtocht door Middelburg waarbij het verleden van de stad centraal staat. Dit sluit
goed aan bij de thema’s uit de geschiedenismethode. Ook willen we een boerderij bezoeken met akkerbouw en
veeteelt in de omgeving. En daarbij zullen we een leskist “De boer op” van Terra Maris inzetten. Dit sluit aan bij
het thema “Het platteland” uit de aardrijkskundemethode.

Overige zaken
Gebruiken en gewoontes
In de groepen 5 wordt op woensdag, donderdag en vrijdag fruit gegeten in de kleine pauze.

Uiteraard vieren we in groep 5 ook het Sinterklaasfeest met de groep. Wat nieuw is in groep 5, is het maken van
een surprise en gedicht voor een ander.

Spreekbeurt

Leerkrachten
5a:
Heleen Geldof (ma, di, wo)
Pauline Zadeits (do, vr)
5b:
Pouline Remijn (ma, di, vrij)
Petra Suijk (wo,do)
5c:
Larissa de Keijzer (ma, di, vr)
Evelyn Klijn (wo, do)

Na de kerstvakantie houden de leerlingen van groep 5 allemaal een spreekbeurt van ongeveer 15 minuten over
een zelf gekozen onderwerp. Uitgebreide informatie hierover wordt nog besproken en meegegeven aan de
kinderen.

Toetsen
Er worden in groep 5 verschillende soorten toetsen afgenomen. Regelmatig staat er een toets voor taal, spelling
of rekenen op het programma. Deze toetsen horen bij de methodes die we gebruiken en zijn meestal een
afsluitend onderdeel van een blok of hoofdstuk wat aan de orde is geweest.
Naast deze toetsen nemen we ook een aantal keren per jaar toetsen af die onafhankelijk zijn van de methode die
we gebruiken. Deze toetsen horen bij het CITO-leerlingvolgsysteem. Een greep uit het aanbod van toetsen: woordenschat, - begrijpend lezen, - rekenen/wiskunde, - taal, - technisch lezen, - spelling

Huiswerk
De kinderen in groep 5 krijgen voor topografie, spelling en de tafels t/m 10 huiswerk mee. De topografie wordt
langzaam opgebouwd; éérst Walcheren, daarna Zeeland en we eindigen met de provincies van Nederland.
De topografie wordt pas meegeven als het behandeld wordt in de klas. Ruim voor elke spellingstoets krijgen de
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