DE KLEINE WERELD

GROEP 5!
ONZE MISSIE!
In de eerste paar weken van het nieuwe schooljaar zijn we
druk bezig geweest met onze missie! Wat willen wij dit
schooljaar? In wat voor groep willen wij zitten? Hoe gaan wij
met elkaar om? Dit is onze missie geworden en die hebben
we met elkaar samen bedacht:
Steen, papier, schaar!
Wij zijn er voor elkaar!
We zijn lief, delen samen en helpen elkaar goed!
In groep 5 zullen we laten zien hoe dat moet!

ONZE LEERDOELEN!
In groep 5 gaan we veel leren. Met rekenen zijn de tafels van
1 t/m 10 door elkaar heel belangrijk, want hier komen dit jaar
de deeltafels bij. Ook leren we meten met afstand, gewicht
en inhoud. Met taal leren we hoe een zin is opgebouwd en
uit welke verschillende onderdelen een zin bestaat. Met
spelling krijgen we veel nieuwe categorieën, die gaan we
allemaal leren schrijven! Met lezen is het belangrijk dat we
gaan snappen wat we lezen. En natuurlijk dat we lezen heel
leuk gaan vinden! Het voorleesboek vinden we in ieder geval
al erg leuk, maar ook spannend. Want badmeester Brulboei
heeft Roos ontvoerd!

DALTON!
Elke maandagochtend krijgen we een nieuwe weektaak.
Hierop staan een aantal lessen gepland en een aantal lessen
mogen we zelf plannen. De zelf geplande lessen maken we
in dalton tijd. We kiezen dan zelf hoe, waar en met wie we
werken. Dit kan zelfstandig of samenwerkend, op je eigen
plek, aan de instructietafel, op het leerplein of in het stilte
lokaal. We oefenen om onszelf aan te sturen,
verantwoordelijk te zijn voor hoe wij op school leren en
spelen. En daarbij mogen we gewoon foutjes maken! Want
foutjes zijn het bewijs, dat je het probeert.

ONZE PROJECTEN!
Onze aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, levensbeschouwing,
wetenschap en technieklessen zitten allemaal verstopt in 1
thema. We zijn aan het begin van het schooljaar gestart met het
thema: 'Wereld kinderen'. We leren hoe kinderen op
verschillende plekken op de wereld leven.
Verderop in het schooljaar hebben we ook nog projecten over:
- 'Bijzondere bewoners'
- 'Dit wil ik zeggen'
- 'Klimaatkenners'
- 'De groene fabriek'

HANDIG OM TE WETEN!
- Op dinsdag en vrijdag krijgen we gym van meester Chris in
de Multizaal van de Jachtlust.
- De kinderen die in de verrijkingsgroep zitten, gaan op
dinsdagmiddag naar juf Marjolein.
- We gaan ook nog schoolzwemmen, naar de boerderij en
andere leerzame en gezellige uitjes doen! Als het zover is,
krijgen jullie hierover een berichtje.
- Fieke, de moeder van Dani, heeft de taak als klassenouder
op zich genomen.
- Naomi van Meurs vertegenwoordigt onze groep dit jaar in
de leerlingenraad.

SCHROOM NIET!
Manon staat op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
voor de groep. Jeroen op woensdag. Heeft u vragen of wilt u
wat bespreken, schroom niet!
U kunt ons bereiken op het telefoonnummer van de school:
0571-272284 | mail ons op m.klunder@skbg.nl of
j.elzerman@skbg.nl | stuur een bericht via Social Schools.
Wij hopen u snel weer op school te kunnen ontvangen!

