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Welke leerkracht op welke dag
Lotte Prosman: maandag en dinsdag
Lottie Jolink: woensdag, donderdag en vrijdag

Binnenkomst
De kinderen komen om 08.20 uur bij de bel naar binnen. Dingen die van belang zijn of korte vragen
kunt u via parro stellen. Voor vragen die wat meer tijd vergen, kunt u bij ons een afspraak maken.

Weektaak
Elke maandag bespreken we de digitale weektaak. Op de weektaak staat per vak wat het kind gaat
maken, ieder kind werkt op zijn eigen instructieniveau. 
Naast de gebruikelijke vakken staan er ook andere taken en opdrachten op waar de kinderen
zelfstandig gedurende de hele week aan kunnen werken. In het rooster is tijd gereserveerd om
hieraan te werken. Gedurende het jaar gaan we meer focussen op zelfstandig werken en komen er
momenten in het rooster waarop het kind zelf zijn taken inplant.

Eten en drinken
In de ochtend, voor de pauze, krijgen de kinderen de gelegenheid om hun meegebrachte eten en
drinken te nuttigen. We besteden hier ongeveer 10 minuten aan. Wilt u niet te veel eten meegeven,
zodat alles opgegeten kan worden? Wij waarderen het als u een gezond pauzehapje meegeeft.
Maandag t/m donderdag zijn de gruitdagen, dan wordt er groente of fruit gegeten.
Om 12.00 uur gaan we naar buiten. Om 12.15 uur lunchen we. Ook hierbij willen wij u vragen erop te
letten wat u aan uw kind meegeeft. Snoep en koek zijn niet toegestaan. De voorkeur gaat uit naar
drinken in een goed sluitende beker of fles. Dit laatste om het gebruik van wegwerpverpakkingen
tegen te gaan.

Gymnastiek
Op dinsdagmorgen gaan we gymmen in sporthal de Molenwiek.
We gaan daar met de fiets naartoe. Voor gymnastiek heeft uw kind gymkleding nodig, dat wil zeggen:
een gympakje of een t-shirt met broekje en stevige gymschoenen. Als uw kind, om wat voor reden
dan ook, niet mee kan doen met de gymles, wilt u een Parro-berichtje sturen? We vertrekken om
11.00 uur en zijn om 13.10 terug bij school.

Trakteren
Als een kind jarig is, mag er natuurlijk getrakteerd worden. We doen dit meestal voor de pauze, dus
om ongeveer 10.00 uur. Graag gezonde traktaties (ook voor de juffen en meesters).
De kinderen mogen in de pauze met een zelfgekozen klasgenootje aan de verjaardagstafel
plaatsnemen, zodat alle juffen/meesters op hun verjaardagskaart kunnen schrijven.



Absenties
Als uw kind niet op school kan komen (of mogelijk later is), ontvangen wij graag een melding via
Parro. Ook als er via de directie speciaal verlof aangevraagd is, ontvangen wij graag een berichtje op
de dag zelf.

Huiswerk
Wanneer er sprake is van huiswerk, wordt dit altijd vermeld op het whiteboard in de klas. Ook zal het
huiswerk op google classroom gezet worden. 
      
Spelling en Taal
De kinderen van groep 6 krijgen drie weken achter elkaar op vrijdag de themawoorden van taal en de
spellingcategorieën mee naar huis. De themawoorden worden aan het eind van elk behandelde
thema getoetst in een woordenschattoets. Daarnaast krijgen ze extra spelling oefenwerk. Over deze
woordjes krijgen ze in week 4 twee dictees. Dit oefenwerk vindt plaats op de computer
.
Topo
Met enige regelmaat komt er huiswerk voor topografie mee naar huis. De toets over dit huiswerk volgt
op de afgesproken datum.

Wereldoriëntatie
We werken met een methode voor wereldoriëntatie (Da Vinci). De aanbiedingswijze van de leerstof is
daarbij thematisch. Tijdens ieder blok wordt er middels verschillende opdrachten aan een thema
gewerkt.

Engels
Om de (ongeveer) 3 à 4 weken krijgen de kinderen woordjes en zinnen mee naar huis om te leren. Zij
krijgen daar een toets over. Daarbij is ook de schrijfwijze van de Engelse woorden en zinnetjes van
belang.

Boekbespreking
Ieder kind houdt in groep 6 één keer een boekbespreking. De boekbespreking gaat over een
zelfgekozen boek. Er moet kort verteld worden waar het boek over gaat (maximaal 15 minuten). Ook
moet er informatie over de schrijver verteld worden en een stukje worden voorgelezen. De kinderen
kunnen ook via het digibord een presentatie laten zien. De presentatie wordt in Drive gemaakt. Daar
kan deze gedeeld worden met de leerkracht. De presentatie is dan makkelijk op te roepen op het
digibord in de klas. Er komt vooraf een stappenplan mee.

Spreekbeurt
De kinderen hebben naast een boekbespreking ook een spreekbeurt.
De spreekbeurt wordt thuis voorbereid. Het kind kiest zelf een onderwerp en verzamelt hier informatie
over. Tijdens de spreekbeurt vertelt het kind in eigen woorden over het onderwerp en laat platen en
voorwerpen zien. De spreekbeurt moet 10 tot 15 minuten duren. Natuurlijk mag u helpen bij de
voorbereiding van de spreekbeurt.
De kinderen kunnen ook via het digibord een presentatie laten zien. De presentatie graag in Drive
maken. Daar kan deze gedeeld worden met de leerkracht. De presentatie is dan makkelijk op te
roepen op het digibord in de klas. Er komt vooraf een stappenplan mee.

Werkstuk
Er wordt door de kinderen van groep 6 voor het eerst aan werkstukken gewerkt. Het is de bedoeling
dat deze werkstukken op school onder begeleiding gemaakt worden. Daarbij maken zij gebruik van



een stappenplan. Voor het eerste werkstuk kiezen zij een algemeen onderwerp, voor het tweede een
actueel onderwerp.

Kanjerregels en afspraken in de klas
Om fijn en prettig met elkaar om te gaan en ruzie en pesten zoveel mogelijk te voorkomen, maken we
samen met de kinderen regels en afspraken. Deze zijn zichtbaar in de klas. We praten hier regelmatig
over en schenken hier ook met samenwerken en samenspelen aandacht aan, zodat rekening houden
met elkaar vanzelfsprekend wordt. 
De regels zijn onder te brengen in de volgend categorieën :
-      we zorgen er met elkaar voor dat alle kinderen zich prettig en veilig voelen
-      we zorgen er met elkaar voor dat alle kinderen goed kunnen leren, werken en spelen
-      we zorgen er met elkaar voor dat de juf/meester goed les kan geven
-      wees zuinig op alle (school)spullen
-      we hebben respect voor elkaar
Deze regels zijn gebaseerd op de Kanjertraining.

Uitstapjes
Met regelmaat vinden er uitstapjes of andere activiteiten plaats waarbij deelname van ouders
gevraagd wordt. Voldoende begeleiding is een voorwaarde voor het doorgaan van de activiteit.
Wanneer er behoefte is aan ouderhulp zal de leerkracht de hulpvraag zoveel mogelijk communiceren
via Parro.

Verdere informatie
Voor verdere informatie: Zie de schoolgids en de website van het Mozaïek.

Wij hopen u voor nu even voldoende geïnformeerd te hebben. Zijn er nog vragen dan horen wij dat
graag.
Wij kijken uit naar een gezellig en leerzaam jaar!

Vriendelijke groeten,
Lottie Jolink en Lottie Prosman


