--------------------- Startbrief september 2020/2021 – groep 5/6 ---------------Aan de ouders/verzorgers van groep 5/6,
Het schooljaar is weer begonnen!
De eerste 2 weken staan in het teken van de 'Gouden Weken; kennismaken met elkaar, ervaringen
uitwisselen, samenwerken en creativiteit. We gaan het ook hebben over de regels in de klas en in de
school en hoe je met elkaar omgaat. In de eerste week zal het daarnaast ook gaan over ‘de
getallenfabriek’ en in de tweede week starten we met het thema ‘Roofvogels en uilen’, daar werken
we ongeveer 6 weken over.
Onderstaand alvast een aantal zaken ter informatie, over het komende schooljaar.
Dagen
Juf Grytsje werkt op maandag in de groep, op dinsdag is juf Grytsje aan het werk buiten de groep.
Juf Baudina werkt op dinsdag t/m vrijdag.
De Knapzak
In het kader van de kennismaking gaat ‘de Knapzak’ elke dag met een leerling mee naar huis. Deze
leerling mag deze tas vullen met spulletjes van thuis, waar hij/zij gek op is, wat hij/zij graag doet, in
ieder geval iets zodat we elkaar beter leren kennen. In de klas besteden we hier aandacht aan en mag
hij/zij erover vertellen. In de eerste 4 weken zal iedereen een keer een beurt krijgen, de juffen doen
ook mee. In de bijlage het lijstje, dit hangt ook op school.
Gymnastiek
Gym is er op woensdagmiddag en op vrijdagmiddag, de ene keer een toestellenles en de andere keer
een spelles.
Jarige Jet of jarige Job?
Als je jarig bent mag je natuurlijk trakteren en zullen we uitgebreid zingen! Graag even van tevoren
aangeven wanneer uw kind wil trakteren. Ivm de COVID-19 voorschriften graag een gekochte,
verpakte traktatie, zie ook de algemene mail van Jella (vrijdag 14 augustus).
Lezen/Rekenen
We lezen dagelijks met de kinderen op school, maar u kunt thuis ook oefenen. Het kind moet zoveel
mogelijk hardop (voor)lezen, dan maakt het de meeste 'leeskilometers'.
Groep 5/6 heeft de meeste tafels al geleerd (of al mee kennisgemaakt) en heeft ze veel nodig tijdens
het rekenen. Op school wordt er verder mee geoefend, maar het is fijn om dit thuis ook te doen.
Wereldoriëntatie
Komend schooljaar werken we weer in verschillende thema’s, een combinatie van taal en
wereldoriëntatie. Wij zijn altijd erg blij met gastlessen van ouders, opa's/oma's. Het kan zijn dat we u
vragen om met ons mee te denken of misschien zelf een gastles te verzorgen. Mocht u het leuk vinden
om iets te vertellen over uw beroep, specialiteit, hobby, talent; laat het ons weten!
Huiswerk
Zo nu en dan zal er huiswerk mee naar huis gaan. Dit kan huiswerk zijn van lezen, taal, spelling,
rekenen of topografie. Topografie: in groep 5/6 werken we over de provincies van Nederland.
We hebben veel zin in het nieuwe schooljaar en hopen dat het een fijn, gezellig en leerzaam jaar
wordt! Bel of mail gerust voor vragen, dat is altijd goed!
Vriendelijke groet,
Baudina en Grytsje
Contactgegevens:
baudina.de.vries@gearhing.net
grytsje.melchers@gearhing.net

