Info groep 5

Hierbij krijgt u aan de hand van vele foto´s en bijbehorende tekst een indruk van groep 5 dit
schooljaar tot nu toe.
De tijd vliegt en we gaan alweer richting de laatste weken van dit kalenderjaar. In de
afgelopen maanden hebben we in groep 5 al veel geleerd!
Zo zijn we bij rekenen al veel wijzer geworden over de lengte- en gewichtsmaten. Daarnaast
oefenen we wekelijks met plus- en minsommen die ook al over het honderdtal gaan. Tot slot
hebben we deze week de tafel van 11 en 12 geleerd en dit ging al erg goed. Natuurlijk
moeten we wel blijven oefenen met álle tafels, want dat blijft ook alle komende schooljaren
belangrijk bij rekenen.
Bij spelling leren we veel nieuwe categorieën die in de weken erop worden herhaald. Het
helpt goed om categorieën te oefenen d.m.v. dictees en in de les met de wisbordjes. Zo
proberen we alle categorieën bij spelling de baas te worden.
In groep 5 beginnen ook de vakken tijdzaken, wereldzaken en natuurzaken. Ook wel
geschiedenis, aardrijkskunde en biologie. Zo hadden we deze week een toets over de
Grieken en de Romeinen. Onderwerpen als Zeus, tempels en een voetsoldaat kwamen
hierbij aan de orde. Erg leerzaam!
Hieronder ziet u een tweetal foto’s van de les die afwisselend in tweetallen of klassikaal
wordt aangeboden.

Elke maandag- en donderdagochtend starten we met de boekenkring in groep 5. Tijdens dit
moment presenteren de kinderen individueel aan de groep hun presentatie over een zelf
gekozen boek. Dit gebeurt op ludieke wijze, zoals een quiz over het boek of een zelfbedacht
memoryspel. De kinderen worden met de week creatiever en op deze manier promoten ze
het lezen geheel zelfstandig aan elkaar!

Fayen geheel in stijl verkleed tijdens haar boekenkring.

Lone deed tijdens haar boekenkring een memoryspel met de klas.

Op maandag en dinsdag hebben de kinderen gym. Een spel-les en toestellen-les wisselen
elkaar wekelijks af.
Gym is altijd een feest in deze groep 5. Ze houden ontzettend van bewegen en zijn erg
fanatiek. Zie ook de foto’s op de volgende pagina.

Vorige week woensdag (17 november) begon voor groep 5 ook de Dance Battle. Er wordt
dan 5 weken lang geoefend met dansen als de Salsa en de Cha-cha-cha.
Helaas heeft ‘de tijd ons ingehaald’ en mag de komende tijd dit niet meer doorgaan, wegens
de nieuwe Corona-maatregelen. Toch willen we u deze leuke foto’s niet onthouden:

Dagelijks werken we in groep 5 aan de omgang met elkaar. De lessen van Vreedzame School
helpen ons hier goed bij. Tijdens deze lessen leren we om op een respectvolle manier met
elkaar om te gaan en niemand buiten te sluiten. Ook leren we ruzies zelf op te lossen.

Om een goede sfeer in de groep te stimuleren, werken we dit jaar ook met de ‘Fijn gewerkt
bingo’. Dagelijks starten we met de getallen 1 t/m 5 op het bord. Er gaat een getal af
wanneer er in de klas niet goed wordt gewerkt of wanneer er in de pauze een ruzie is
geweest. Er kan echter ook een getal bijkomen wanneer er goed wordt gewerkt en er fijn
met elkaar wordt omgegaan.
Aan het eind van de dag kijken we hoeveel getallen er op het bord staan. Het aantal getallen
vormt ook het aantal getrokken stokjes met getallen erop. Uiteindelijk kan een rij getallen of
een volle kaart zorgen voor bingo! De beloning bij een bingo bedenken we met de groep. Zie
ook de foto hieronder voor de verduidelijking.

Tot slot was er deze week een Rommelpiet in school geweest! Alle lokalen in school waren
overhoop gehaald… Gelukkig hadden de kinderen het lokaal snel weer opgeruimd en netjes
gemaakt.

Die stoute Rommelpiet ook….Gelukkig had iedereen wel een lekkere chocolade-lolly in
zijn/haar vak!

