
Groep 6 2020-2021   informatieblad 

Dit is de groep van: 

meester Jakko (e-mail: j.bos@sooog.nl) 

Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

& 

juf Janet (e-mail: j.vanderwerf@sooog.nl) 

Aanwezig op woensdag  

Communicatie: 
Wij staan altijd open voor vragen en/of opmerkingen over uw kind. Naast de startgesprekken en de rapportgesprekken kunt u, als 
dit nodig is, altijd vragen om een gesprek. Vraag via de mail om een afspraak, zodat wij er de tijd voor kunnen nemen. 
Veel informatie vindt u in de Schoolgids op de site: www.obsbeukenlaan.nl 

Naast de maandelijkse nieuwsbrief van onze school, houden wij u op de hoogte van alles wat voor groep 6 van belang is via de 

mail.  

 

Gym/zwemmen: 
Dinsdag van 10.00-10.40., van meester Jelmar, de vakleerkracht. Op donderdag van 11.00-12.00 uur van meester Jakko. 
Gymkleren en -schoenen zijn verplicht. Lange haren kunnen het best in een staart o.i.d. en oorbellen uit of afplakken. Andere 
sieraden ook liever thuislaten, de school is niet aansprakelijk voor verlies. 
Ook is er dit jaar weer het zwemproject 'Zwemveilig'. Tijdens 2 blokken van 4 weken oefenen de kinderen in en op het water in 
zwembad 'De Watertoren'. Groep 5 heeft eerst een blok. Daarna is groep 6 aan de beurt. Via de mail krijgt u te horen wanneer 
dat is. 
 
KIVA 
Ook in groep 6 worden KIVA-lessen gegeven. Door middel van oefeningen en gesprekken wordt gewerkt aan de omgang met 
elkaar. 
 

Rekenen: 

We werken met de nieuwe versie van de methode “Wereld in getallen”. We werken op een Chromebook. Daarnaast gebruiken 

we een oefenschrift waarin de kinderen hun bewerkingen opschrijven. Het programma is zelfcorrigerend, daarnaast kan de 

leerkracht alle antwoorden volgen die het kind gegeven heeft. Rekenen is ingedeeld op niveaus. De instructies gebeuren meestal 

klassikaal, tenzij een leerling de stof die dan aan de orde is al beheerst.  De kinderen maken dagelijks basistaken, aangevuld met 

eigen taken die afgestemd worden op de leerstofbehoefte. Daarnaast wordt er veel met tafels, klokken, meten en optellen en 

aftrekken van grote getallen geoefend. Later in het jaar komen daar ook o.a. de breuken bij. 

 
Ook thuis kunt u met uw kind goed oefenen met automatiseren. Dit bevordert absoluut het rekenniveau! Een website die u 

hiervoor kunt gebruiken is: www.onlineklas.nl en op de tablet zijn vele leuke oefenapps te vinden. Het gaat niet alleen om de 

tafels, maar ook om de :, + en – sommen.  Zonder goede beheersing van de tafels is het moeilijk om het rekentempo in groep 6 bij 

te houden. Ook klokkijken en omgaan met de kalender is iets om bij te houden en te oefenen. 

 

Taal:  

Voor taal werken we met de methode  “Staal”.  

Er wordt steeds een aantal weken aan een thema gewerkt waarin aandacht is voor woordenschat,  taal verkennen, spreken en 

luisteren. Het thema wordt afgesloten met een toets. Bij deze methode zijn veel leerzame filmpjes. 

De lessen worden klassikaal nagekeken. 

  

http://www.obsbeukenlaan.nl/
http://www.onlineklas.nl/


Spelling: 

Ook voor spelling werken we met de methode “Staal”. 

Elke dag wordt een les spelling gegeven met een dictee en een bladzijde uit het werkboek. 

In groep 6 worden de spelling categorieën van de vorige groepen herhaald en er worden nieuwe categorieën aangeleerd 

Elk blok wordt afgesloten met een toetsdictee. Minimaal een week voor de toets wordt huiswerk meegegeven: woordjes. Het is 

ook belangrijk de woorden op te laten schrijven. 

Ook grammatica hoort bij spelling. We leren over hoofdlettergebruik, leestekens, werkwoorden, voltooide tijd, lidwoorden, 

zelfstandig naamwoord en samenstellingen. Samenvatting grammatica mee een week voor de toets. 

 

Lezen:  

Dit is het derde leerjaar dat de kinderen werken aan het voortgezet lezen met de methode “Estafette”. In het werkboek wordt 

geoefend met allerlei woordtypes en is er aandacht voor lezen met intonatie. Een deel van de oefeningen wordt klassikaal 

behandeld en een deel wordt zelfstandig verwerkt.  

Na het werkboek wordt het bijbehorende hoofdstuk in het leesboek geoefend. Vervolgens wordt gelezen in het stilleesboek.  

Ook tijdens “Lekker lezen”, het eerste kwartier van de ochtend, wordt gelezen in het stilleesboek. In februari en juni wordt het 

leestempo getoetst. 

 

Begrijpend lezen: 

In groep 6 wordt ook aandacht besteed aan begrijpend lezen met de online-methode “Nieuwsbegrip”. Er wordt gewerkt met 

actuele teksten die met behulp van verschillende strategieën worden begrepen. (verwijswoorden, samenvatten, vragen stellen, 

voorspellen) 

Ook doen we een deel van nieuwsbegrip op de Chromebook. Bijvoorbeeld een beschrijving, instructietekst, reclame, betoog, 

liedtekst, gedicht of interview. 

 

Blits:  
In groep 6 werken we met de methode Blits  
In dit leerjaar leren de leerlingen informatie te achterhalen in informatieve teksten en instructieve teksten, waaronder schema’s, 
tabellen en digitale bronnen.  
De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en studieteksten en andere instructieve teksten, 

bij systematisch geordende bronnen, waaronder digitale. De leerlingen leren informatie en meningen te vergelijken en te 

beoordelen in verschillende teksten. 

 

Blink 

Blink is de nieuwe wereldoriëntatie methode. Hierin worden de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur gecombineerd met 

allerlei oefeningen, eigen onderzoeken door en voor leerlingen, presentaties, filmpjes, proefjes etc. Dit gebeurt grotendeels op de 

Chromebooks, maar wordt altijd voorafgegaan met de instructie van de leerkracht op het digitale schoolbord. Topografie wordt 

geoefend met de digitale Topomaster. Voor topografie krijgen kinderen ook huiswerk mee om te leren. In groep 6 is dat de 

topografie van Nederland. 

 

Schrijven, verkeer, creatieve vakken, Engels 

We blijven natuurlijk ook schrijven is onze nieuwe methode Pennenstreken.  

We tekenen en/of knutselen elke week 

Om de week komt een muziekleraar muziekles geven. Verder wordt er veel gezongen met de gitaar erbij. Ook doen we om de 

week een dramales. 

Verkeer 1 x per week. In groep 7 is het verkeersexamen. 

Engels is nu voor alle groepen 1 t/m 8. En wordt gegeven met de methode Take it Easy 

 

Handig om te weten: 
*Elke maand worden de kinderen gecontroleerd op luizen. Wilt u dit zelf ook regelmatig doen? Een luizenplaag voorkomen is 
makkelijker dan genezen. 
*Kinderen die niet op loopafstand van school wonen mogen op de fiets naar school. 
*Kauwgum is hier verboden. Stuur uw kind dus zonder kauwgum naar school. 
*Op maandag en dinsdag biedt juf Indira ondersteuning in de klas aan de leerkracht en aan kinderen die ergens extra aandacht 
voor nodig hebben.  


