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Groepsinformatie groep 6 

Schooljaar 2022 – 2023. 

Graag informeren we u met deze brief over het reilen en zeilen in groep 6 en een aantal punten 

die voor u van belang zijn om te weten.  

 

De leerkrachten 

Monique Lamper: maandag en dinsdag. 

Annelieke van Dijk: woensdag, donderdag en vrijdag. 

Els de Jonge: maandagochtend, dinsdag, donderdagochtend en vrijdagochtend. 

 

Leerstof 

In groep 6 zal er verdieping plaatsvinden van datgene wat de kinderen in de vorige groepen 

hebben geleerd, maar de kinderen krijgen ook weer veel nieuwe leerstof aangeboden en zelfs 

nieuwe vakken, zoals Engels, topografie en typen.  

Tijdens de lessen proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van 

uw kind. Dit doen we door het geven van verkorte instructie en verdieping van de stof, 

basisinstructie of juist verlengde instructie en extra ondersteuning tijdens de verwerking. Op 

deze manier werken we gedifferentieerd met rekenen, taal, spelling en lezen. In de schoolgids 

staan de verschillende vakken nader omschreven en kunt u ook meer lezen over differentiatie. 

Ook kunnen we dit schooljaar weer differentiëren door een paar extra handen in de klas. Juf 

Els zal als onderwijsassistente bij allerlei vakgebieden ondersteunen, bijvoorbeeld in de klas 

bij rekenen, maar ook door het begeleiden van een plusgroep, een leesgroep etc. We hebben 

hiervoor twee lokalen ter beschikking, evenals een middenruimte. 

 

Zelfstandigheid 

In groep 6 willen we de kinderen stimuleren en motiveren om zich verder te ontwikkelen naar 

zelfstandigheid en daarbij uitdagen om de eigen prestaties te verbeteren. Dit alles in een sfeer 

waarin leerplezier bovenaan staat. Zelfstandigheid begint al bij het afscheid nemen, het op 

tijd op school zijn, maar ook het meebrengen van bijvoorbeeld gymspullen en huiswerk. 

 

Lezen 

In groep 6 worden de leesboeken aanzienlijk moeilijker, de wereldoriënterende teksten langer 

en de toetsen taliger, een goede vaardigheid met betrekking tot lezen is dus van cruciaal 

belang. Op school maken we dan ook veel leeskilometers. Dit doen we dagelijks met de 



methode Blink lezen en door het tutorlezen, elke dinsdagmorgen en  donderdagmiddag. 

Gedurende het schooljaar werken we met Blink Lezen rondom een aantal thema’s en de 

daarbij behorende leesboeken, de zogenaamde leesclubboeken. Als we een thema afgerond 

hebben, krijgen de kinderen het leesclubboek mee naar huis als bewaarexemplaar. 

Naast het lezen op school is het is belangrijk om dagelijks thuis te lezen, al is het 15 minuten 

per dag! Dit geldt zowel voor de hele goede lezer, als de lezer die meer moeite heeft. Het liefst 

(deels) hardop! Samen lezen, ouder en kind, is ook een gezellige en waardevolle bezigheid net 

zoals voorlezen voor veel kinderen een feest blijft.  

 

Spelling  

We werken verder aan het herhalen en uitbreiden van de spellingcategorieën van Staal. 

Nieuwe categorieën zijn bijvoorbeeld taxi-woorden, chefwoorden, theewoorden, 

caféwoorden en cadeauwoorden. 

 

Taal 

Staal biedt elke vier weken een nieuw thema aan met leuke filmpjes en 40 nieuwe 

themawoorden. Aan het eind van een thema maken we een verwerkingsopdracht naar 

aanleiding van de geleerde stof. Dit kan een verhaal, een gedicht, een lied o.i.d. zijn. Als de 

opdracht klaar is, wordt het gepresenteerd aan de klas. Op deze manier oefenen we direct 

met het geven van presentaties. We houden dus geen spreekbeurten. 

We proberen zoveel mogelijk de thema’s van taal aan te laten sluiten bij de wereld-

oriënterende thema’s en/of bij de thema’s van Blink Lezen. 

 

Rekenen 

Vanaf groep 6 werken de leerlingen met de digitale rekenmethode Wereld in Getallen 5. Elk 

kind heeft een chromebook van school waarop het kan werken. Het is voor de kinderen best 

even wennen om digitaal te werken. Wat is de vraagstelling? Welke strategie moet ik 

toepassen en wat moet ik precies invullen? Doordat de kinderen digitaal werken, kunnen we 

de ontwikkelingen op de voet volgen en hulp bieden, daar waar nodig. Het blijft naast het 

digitale werken belangrijk om uitrekenpapier te gebruiken, je kunt immers niet alles uit het 

hoofd uitrekenen.  

De tafels onderhouden blijft zeer belangrijk, deze komen nu en in volgende groepen veel terug 

in de leerstof. Het helpt als je deze sommen vlot kunt oproepen. Het is daarom zinvol om de 

tafels regelmatig langs te laten komen; als spelletje tijdens het tafeldekken, in de auto of 

bijvoorbeeld met een tafelposter op het toilet. Ook op school zullen we extra aandacht 

besteden aan de tafels o.a. met behulp van rekenspelletjes. Elke vrijdag gaan de kinderen aan 

slag met rekenspelletjes. 

 

Typen 

In groep 6 bieden we de mogelijkheid om de kinderen hun typediploma te laten behalen. We 

werken met het programma Pica Typen. Twee keer per week zullen we op school oefenen. Dit 



is echter niet genoeg om typevaardig te worden. Volgens Pica Typen zou elke dag 15 minuten 

typen ertoe moeten leiden dat uw kind in 12 weken foutloos en blind kan typen. Wilt u uw 

kind thuis stimuleren om ook te typen. Het is een vaardigheid die in de huidige en toekomstige 

maatschappij erg handig is om te beheersen. 

 

Gym 

Op dinsdagmiddag en donderdagochtend staat gym op het rooster: gymschoenen, broekje en 

shirtje of gympakje zijn verplicht. Lange haren? Graag een elastiekje. Na de gym is er 

gelegenheid om te douchen. Deodorantspuitbussen zijn niet toegestaan, deo-roller of stick 

wel. De gymlessen worden verzorgd door meester Daan, combinatiefunctionaris van de 

gemeente Zaltbommel. Mocht uw kind niet mee kunnen gymmen, wilt u dit dan kenbaar 

maken door een briefje mee te geven of te mailen. Hebben wij geen berichtje ontvangen, dan 

is het verplicht om mee te gymmen.  

Mocht er kleding o.i.d. achter gebleven zijn, dan wordt dit in de kast Gevonden Voorwerpen 

gelegd. 

Op woensdagochtend voor schooltijd hebben we ons wekelijkse beweegrondje. Via Social 

Schools wordt u geïnformeerd als dit start.  

 

Huiswerk 

• In groep 6 krijgen de kinderen een beperkte hoeveel huiswerk. Dit is om alvast te wennen 

aan het leren van huiswerk. Het huiswerk is vooral gericht op topografie. 

• Topo: in groep 6 leren we alle provincies met de belangrijkste steden, gebieden en 

wateren. De kinderen krijgen een topografiekaart mee naar huis om te oefenen. Ze 

kunnen echter ook op www.topomania.net oefenen. Dit kan zonder een account op de 

computer of met een account op een tablet. We zullen de juiste link delen met de klas. 

• De voorbereiding voor toetsen wereldoriëntatie vinden op school plaats. Dit stimuleert 

een kind om actief bij de lessen betrokken te blijven. We ondersteunen de lessen met 

teksten, maar ook met veel filmpjes en creatief bezig zijn. Zo houden we rekening met het 

op verschillende manieren leren van kinderen.  

• Soms kan het nodig zijn dat een kind nog iets extra’s aan huiswerk krijgt van rekenen, taal 

of lezen. We proberen dit wel zo beperkt mogelijk te houden. 

 

Schoolpen 

De kinderen hebben in een eerdere groep een schoolpen gekregen. Hier schrijven we in 

principe ook mee, mits er vanuit therapie een andere pen wordt geadviseerd. De pennen zijn 

gelabeld. Als de pen kwijt of kapot is, moet er door ouders een nieuwe pen worden betaald. 

Deze kan via school worden aangeschaft.  

Naast de schoolpen, mogen de kinderen ook met een stabilopen/ potlood schrijven. Dit is dan 

wel voor eigen kosten. Zij zorgen ook zelf voor de benodigde vullingen. 

 

 

http://www.topomania.net/


Jarig zijn 

Een verjaardag vieren is altijd een feestje en daarbij mag ook getrakteerd worden. We vragen 

u om gezond te trakteren. Ook het tienuurtje willen we gezond houden; fruit of een boterham. 

We vieren de verjaardag van kinderen in de klas zonder ouders. We zingen voor de jarige, de 

jarige mag een verwenkaartje kiezen, bijvoorbeeld zelf kiezen naast wie je zit, een aflevering 

van Klokhuis kijken, een spelletje levend memory, een rondje rond het schoolplein rennen etc. 

De kinderen krijgen een kaart van de medeklasgenoten en ze mogen voor een felicitatie naar 

juf Heleen. Een traktatie voor de leerkrachten is niet nodig. 

 

Klassendienst en bibliotheekmedewerkers 

Elke week hebben twee kinderen de beurt om de klas op orde te brengen. De kinderen zijn 

dan iets later buiten of thuis. Dit geldt ook voor bibliotheekmedewerkers. 

 

Social Schools 

Zoals u van ons gewend bent, proberen wij u zoveel mogelijk op de hoogte te houden van het 

de activiteiten in de groep via Social Schools. We hopen dat u regelmatig kijkt, zodat u goed 

op de hoogte blijft en op deze manier heeft u ook altijd gespreksstof over school met uw kind.  

Als er excursies of activiteiten zijn, zullen we dit aangeven op social schools. 

Ook op de website www.deleiboom.nl kunt u allerlei informatie vinden over de school, zoals 

de schoolgids, de nieuwsbrief en een link naar Social Schools. 

 

Contact 

Om het leerproces zo goed mogelijk te begeleiden hebben we u als ouders nodig. We vinden 

de communicatie met u dan ook erg belangrijk. Er zijn vastliggende momenten zoals het 

opstartgesprek, het voortgangsgesprek en het rapportgesprek, maar heeft u tussentijds 

vragen of zorgen, laat dit dan altijd aan ons weten. Indien nodig maken we via de mail of 

persoonlijk een afspraak met u en eventueel uw kind om na schooltijd  met elkaar te spreken. 

Ook als iets juist heel goed gaat, horen we dit graag van u! 

Wij houden u op de hoogte als er iets bijzonders is voorgevallen. 

Onze e-mailadressen zijn: 

m.lamper@cpob.nl 

a.vandijk@cpob.nl 

 

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u vragen hebben, laat het 

ons gerust weten. We hopen met elkaar er een fijn schooljaar van te maken! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Juf Monique, juf Annelieke en juf Els 

http://www.deleiboom.nl/
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