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Groepsinformatie groep 5 

Schooljaar 2022 – 2023 

 

Annemieke Vos: maandag en dinsdag 
Martine van Alphen: woensdag, donderdag en vrijdag 
 

Leerstof 

In groep 5 gaan we de geleerde stof van groep 3 en 4 verdiepen en leren we nieuwe dingen. 

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 met 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. 

 

Voor het zo goed mogelijk begeleiden van uw kind hebben wij u als ouders nodig. We vinden 

de communicatie met u dan ook erg belangrijk. De opstartgesprekken zijn hier een goed 

voorbeeld van, zo proberen we vanaf het begin van het schooljaar goed op de hoogte te zijn 

van de ontwikkeling van uw kind. Tijdens de voortgangsgesprekken en de rapportgesprekken 

gaan we hier verder op in.  

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

of persoonlijk een afspraak om dit na schooltijd te bespreken. 

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

 

In groep 5 wordt het leerstofaanbod uitgebreid. De kinderen gaan naast de bekende vakken 

aan de slag met de zaakvakken; geschiedenis, aardrijkskunde en natuur. In dit jaar leren we 

de kinderen om te gaan met de informatie uit de lesboeken en het digitaal verwerken van de 

leerstof. Ook zullen we in deze lessen gebruik maken van beeldmateriaal; b.v. filmpjes en 

‘echt’ materiaal wanneer dit mogelijk is. 

 

We willen de kinderen stimuleren en motiveren om verder te ontwikkelen in zelfstandigheid. 

Dit begint al bij vaker alleen de school binnen komen, op tijd op school zijn, maar ook het 

meebrengen van bijvoorbeeld gymspullen. 

De kinderen komen iedere dag zelf de klas binnen, het afscheid nemen gebeurt buiten op het 

plein. Op het bord staat de ´Start van de dag´, hiermee kunnen de kinderen aan de slag. 

 



Groep 5 

Dit schooljaar werken op een aantal momenten in de week samen met de kinderen uit de 

combinatiegroep 4/5. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur doen we altijd met 

de gehele groep 5. In een week zijn er 2 lessen van Blink lezen en op vrijdagmiddag is de les 

handvaardigheid ook samen. De gym en rekenspelletjes hebben we ook als gehele groep 5. 

 

Eten en drinken: 

Als school stellen we het op prijs dat de kinderen als “10 uurtje” fruit en/of drinken, in niet 

te grote hoeveelheden, mee naar school nemen. Wij willen voorkomen dat kinderen 

snoeperijen en/of koek meenemen. Drinken kan worden meegeven in een beker of flesje dat 

opnieuw te gebruiken is. 

 

Lezen 

Een goede vaardigheid met betrekking tot lezen is van cruciaal belang. Het is dan ook 

belangrijk om dagelijks thuis te lezen, al is het 10 minuten per dag! Dit geldt zowel voor de 

hele goede lezer, als de lezer die meer moeite heeft. Het liefst hardop. Samen lezen, ouder en 

kind, is ook een gezellige en waardevolle bezigheid net zoals voorlezen voor veel kinderen een 

feest blijft.  

 

Gym 

Op maandagmorgen en woensdagmorgen staat gym op het rooster: gymschoenen, broekje 

en shirtje of gympakje zijn verplicht. Lange haren? Graag een elastiekje. Sieraden graag 

thuislaten en lange oorbellen of oorhangertjes even een dagje uit. Indien nodig om op te 

frissen na de gymles vragen we om deodorantrollers. Deodorantspuitbussen zijn niet 

toegestaan.  

De gymlessen worden verzorgd door meester Daan, buurtsportcoach van de gemeente 

Zaltbommel.  

 

Huiswerk 

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. Als we dit meegeven, gebeurt dit 

in overleg met elkaar. 

Het leren van toetsen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur doen we op school. 

 

Vulpen 

Alle leerlingen vanaf groep 4 schrijven met een vulpen. De vulpennen zijn gelabeld. Aan het 

einde van het schooljaar worden de vulpennen verzameld en doorgegeven aan de volgende 

leerkracht.   

Kinderen mogen met een stabilopen schrijven. Dit is voor eigen kosten, dat geldt ook voor 

de vullingen.  

 



Verjaardag 

In groep 5 vieren wij de verjaardag van kinderen in de klas zonder ouders. Het trakteren mag 

weer, maar graag een zo gezond mogelijke traktatie! 

De kinderen krijgen een kaart mee van de medeklasgenoten en ze mogen voor een felicitatie 
naar juf Heleen. Een traktatie voor de leerkrachten is niet nodig.  
 

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

 

Social Schools 

Zoals u inmiddels gewend bent, kunt u op Social Schools allerlei informatie lezen over wat zich 

afspeelt in de groep: foto’s, verslagjes, spellingregels, huiswerk, enz. We hopen dat u 

regelmatig kijkt, zodat u goed geïnformeerd blijft.  

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  

U bent natuurlijk altijd welkom als u vragen of opmerkingen hebt over uw kind of over het 

onderwijs. Dit kan door een gesprek en/ of via de mail.  

Aan het begin van de ochtend en middag zijn wij er voor de kinderen, mocht er iets zijn, dan 

maken we een afspraak na school. 

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

 

Onze e-mailadressen zijn: 

a.vos@cpob.nl 

m.vanalphen@cpob.nl  

 

 

 

  

Met vriendelijke groet, 

 

Annemieke Vos en Martine van Alphen 
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