
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studiedagen 2016-2017 
 
groepen 1/2:   groepen 3-8: 
21 oktober 2016  8 februari 2017 
12 december 2016 
25 januari 2017 
8 februari 2017 
18 april 2017 
2 juni 2017



Uw kind zit dit schooljaar in groep 6. 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 6 terugvinden. Voor 
algemene informatie over de ABS verwijzen we u graag naar de schoolgids en website van de school. 
 

Een dag in groep 6 
Naast de vakken die elke dag terugkomen zoals rekenen, lezen, taal en spelling, is er in groep 6 ook aandacht 
voor andere vakgebieden. Specifiek voor groep 6 is de type-les, waarvoor flink geoefend moet worden. Maar dat 
stelt ze in staat een mooi werkstuk te maken dat in groep 6 over een dier moet gaan. Verder is er natuurlijk ook 
aandacht voor spel en beweging en de creatieve vakken.  
 

Gebruiken en gewoontes 

Op maandag, dinsdag en woensdag eten we in de kleine pauze fruit en/of groente. We gaan ervan uit 
dat u naast het fruit voor de ochtendpauze ook een gezonde lunch meegeeft aan uw kind. 

Werkstuk en boekbespreking  
In groep 6 houden kinderen een boekbespreking. Wanneer we hiermee starten wordt u geïnformeerd. Wanneer 
de kinderen vergevorderd zijn met het typen starten we met het maken van een werkstuk. In groep 6 is het 
onderwerp een dier. Kinderen werken hier thuis en op school aan. 

Huiswerk 
Elke week krijgen de kinderen huiswerk voor typen. Het beste is om vrijwel dagelijks te oefenen, ongeveer 10 tot 
15 minuten. Omdat er voor type-les veel moet worden geoefend, hebben we het andere huiswerk hierop 
aangepast. 
In de laatste maanden van groep 6, wanneer het typen is afgerond, gebruiken we het webbased programma 
‘Muiswerk’ als huiswerk. Kinderen krijgen hier in de klas uitleg over. Voor de wereld oriënterende vakken wordt 
geen huiswerk meegegeven m.u.v. topografie. Voor spelling krijgen de leerlingen woorden mee ter 
voorbereiding op de dictees. 

Typen 
Alle kinderen van de groepen 6 krijgen type-les doormiddel van het programma TypeWorld. 
De lessen worden gegeven in de eigen klas (op een Chromebook) en duren 45 minuten. We streven er naar 
wekelijks één eiland te behalen. De lessen zullen dit jaar starten in de week van 9 september.  

Gymles 
6A: maandag 09:15, donderdag 10:45 door Jan Albregtse/ Rowena de Pagter  
6B: maandag 10:00, donderdag 10:00 door Jan Albregtse/ Rowena de Pagter 
6C: maandag 10:45, donderdag 08:30 door Jan Albregtse/ Elvera Alewijnse 
De lessen op maandag worden gegeven in de gymzaal aan de Churchilllaan, ingang via Koos van Vorrinkstraat. 
Het is belangrijk dat de kinderen gymkleding bij zich hebben om deel te kunnen nemen aan de les.  
 

Educatieve uitstapjes 
In groep 6 gaan de kinderen op bezoek bij het Zeeuws Museum. In het kader van geestelijke stromingen 
bezoeken wij twee kerken. Gedurende het schooljaar worden er nog kleine uitstapjes gemaakt passend bij de 
lessen.  

Overige zaken 
Tijdens de dagelijkse inloop van 8.15u – 8.30u kunt u korte mededelingen aan ons doorgeven of een afspraak 
met ons maken om uitgebreider met elkaar in gesprek te gaan. 

Leerkrachten 
 6A:  Ma-do   Hildie Brand – hildie.brand@absmiddelburg.nl 
         Vrijdag          Elly van Elsacker-Paauwe- elly.vanelsacker@absmiddelburg.nl 
 
6B:  Ma- do               Rowena de Pagter – rowena.depagter@absmiddelburg.nl 
        Vrijdag                Caroline Louweret- Wisse – caroline.wisse@abs.middelburg.nl 
 
6C:  Ma-di      Niels Hariot - niels.hariot@absmiddelburg.nl 
        Wo-vrij                Elvera Alewijnse – elvera.wattel@absmiddelburg.nl 

Intern begeleider 
Yvonne Onderdijk  yvonne.onderdijk@absmiddelburg.nl  

Bovenbouwcoördinator 
Niels Hariot    
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