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Het doel van deze flyer 

Door de maatregelen rondom het coronavirus is het 

helaas niet mogelijk om onze jaarlijkse klassenavond 

te organiseren. Om u als ouder/verzorger toch van 

alle relevante informatie te voorzien, is deze flyer 

gemaakt. Onze intentie is om u zo volledig mogelijk 

te informeren. Mocht u echter zaken missen of 

vragen hebben, schroom dan niet om via Social 

Schools contact met ons op te nemen. 

De groep 

Onze groep bestaat uit 30 kinderen. 

 

De hele week is juf Mariken in de groep, op 

donderdag is juf Inge er.  

Contact met ouders 

Voor een korte noodzakelijke mededeling kunt u voor 

schooltijd altijd bij ons terecht. Wanneer u ons wat 

uitgebreider wilt spreken, kunt u beter een afspraak 

(van 14.15 uur tot 14.45 uur heeft het team pauze). 

Afspraken maken wij vanaf 14.45 uur. Wij zijn ook via 

Social Schools te bereiken.   

Mocht u het gevoel hebben dat er problemen bij uw 

kind zijn, op wat voor gebied dan ook, aarzelt u dan 

niet om een afspraak te maken. 

 

 

 

Afwezigheid  

Afmelden van kinderen die door ziekte of om een 

andere reden niet naar school kunnen, moet 

telefonisch (0573-252439) worden gedaan.   

Onze werkwijze  

De kinderen werken in de klas met een weektaak. Op 

de weektaak moet het werk voor de week worden 

ingepland. Bepaald werk kunnen de leerlingen 

zelfstandig maken, bij ander werk moet er eerst 

instructie worden gegeven. Dit weten de leerlingen 

bij het inplannen van hun werk. 

Kinderen die extra instructie nodig hebben krijgen dit 

tijdens de les, takentijd of tijdens de inloop. Het is de 

bedoeling dat de kinderen leren zelf aan te geven 

wanneer zij hulp nodig hebben.  

Sinds dit jaar heeft elke leerling een chromebook tot 

zijn/haar beschikking. Het rekenwerk wordt gemaakt 

op de chromebook. Verder zal deze worden ingezet 

om bepaalde vakken extra te oefenen. 

 

Dit jaar gaat een overgangsjaar worden m.b.t. de 

methode voor de zaakvakken (aardrijkskunde, 

geschiedenis en natuur). In de groepen zullen 1 of 2 

methodes worden getest om volgend kalenderjaar 

(januari 2021) een methode te kunnen kiezen. De 

nieuwe methode zal in ieder geval geïntegreerd zijn. 

Dit betekent dat de vakken aardrijkskunde, natuur en 

geschiedenis niet meer als apart vak worden 

aangeboden, maar als één vak. 

 

 

 



  

 

Gymtijden/gymspullen 

Onze groep gymt op vrijdagmorgen ( 9.45-11.00)  in 

de gymzaal. Juf Esther geeft de kinderen les. 

De kinderen mogen, na  de gymles, de gymkleren niet 

aanhouden in de klas.  Na de gymles nemen de 

kinderen de gymtas altijd weer mee naar huis om de 

gymkleding te wassen. 

Huiswerk 

De kinderen krijgen als huiswerk de topografie  van 

Nederland mee. Zij vullen zelf de plaatsen in op 

school en leren thuis. Dit is om de kinderen te leren 

thuis te oefenen en werk in te plannen. 

Om de twee weken komt  een nieuwe provincie aan 

de orde.  

Boekbespreking en spreekbeurt  

De kinderen houden één keer per jaar een 

boekbespreking en één spreekbeurt. De kinderen 

plannen zelf een datum. De kinderen krijgen hier 

informatie over van de juf.  

Tafels oefenen 

Helaas kennen veel kinderen de tafels niet goed 

genoeg. We leren dit jaar cijferend vermenigvuldigen, 

breuken en grote keersommen. Ze moeten dan de 

tafels vlot kunnen inzetten. Het is dus belangrijk om  

de tafels te blijven oefenen. 

Klassenouders  

Wij zijn op zoek naar twee ouders die dit jaar de 

klassenouders willen zijn. Als u interesse heeft, kunt u 

zich melden bij de leerkracht. Zodra duidelijk is wie 

dit jaar de klassenouders zijn, hoort u dit natuurlijk 

van ons. De klassenouders zullen u dit jaar weer 

regelmatig benaderen met de vraag of u iets voor 

onze klas zou willen/kunnen doen. 

Eigen materialen  

Uw kind krijgt het benodigde schrijfgerei van school. 

Het is hierdoor overbodig om dit soort dingen ook 

nog van huis mee te nemen.   

 
 
 
 

Onderzoekend leren 
 
In de klas zullen we geregeld bezig zijn met 
onderzoekend leren. Soms doen we dit aan de hand 
van een thema en soms wanneer er een vraag bij de 
leerlingen speelt.  
We hebben  al boterhammen met pindakaas van de 
tafel laten vallen.  
Alles voor de wetenschap! 
 
Druk aan het werk 
 

 

 

 

 


