
Welkom in groep 5/6
Schooljaar 2022-2023

Juf Marieke (maandag t/m vrijdag)



Welkom!



Binnenkomst:

- We wachten op elkaar bij de kleine glijbaan en gaan samen naar binnen. 

Pauze:

- 10.00 tot 10.30: fruit eten en het Jeugdjournaal kijken in de klas. Daarna naar 
buiten. 

- 12.00 tot 12.30: lunch in de klas en daarna naar buiten. 

Gym:

- Dinsdag: 13.15-14.00. De kinderen mogen daarna zelfstandig naar huis.

- Vrijdag: 10.15-11.00

Toiletgebruik:

- In principe mogen de kinderen altijd naar de wc. Wel proberen we zoveel mogelijk in 
de pauze te gaan en zo weinig mogelijk tijdens een uitleg. 

Algemene informatie

Bibliotheek:Dinsdag



Algemene informatie
Contact:
- Het contact zal verlopen via Social Schools.

- Ook kunt u mij mailen op: m.spoler@optimusonderwijs.nl

- U bent altijd welkom om na schooltijd even binnen te lopen/mij aan te spreken op het 
schoolplein als u vragen heeft. 



Ochtend:

• Rekenen
• Spelling
• Estafette
• Schrijven
• Taal
• Blits (studievaardigheden)

Middag:

• Tekenen/knutselen,
• Project (wereldoriëntatie)
• Muziek
• Verkeer
• Vreedzame school

Hoe ziet een dag eruit? 



• Technisch lezen: Estafette

• Rekenen: Pluspunt

• Spelling: Taal Actief

• Taal: Taal Actief

• Schrijven: Pennenstreken – blokschrift

• Begrijpend lezen: Leeslink

• Wereldoriëntatie: Blink – we werken met thema's

• Studievaardigheden: Blits

• Engels: Take it Easy

Vakgebieden



Vreedzame school
Binnen de Klim Op werken we met de Vreedzame school als methode 
voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. We werken gedurende het 
jaar aan zes blokken met elk een ander thema. 

Zes blokken per jaar

1. We horen bij elkaar

2. We lossen conflicten zelf op

3. We hebben oor voor elkaar

4. We hebben hart voor elkaar

5. We dragen allemaal een steentje bij

6. We zijn allemaal anders



In groep 5/6 werken we met een zogeheten leermuur. Op de leermuur maken we de doelen 

waar we op dit moment aan werken visueel. Zo kunnen de kinderen ten alle tijden zien wat ze 

deze week aan werken. 

Leermuur



Weektaak
In groep 5/6 werken we met een weektaak. 

Daar staan verplichte en extra taken op. Wanneer de kinderen klaar zijn met de opdrachten van 
de dag, kunnen ze uit deze lijst iets kiezen. 

- Verplichte taken: De verplichte taken zijn herhaling/verdieping van de reeds aangeboden
lesstof. 

- Extra taken: De extra taken mogen gemaakt worden nadat alle verplichte taken af zijn. Hier staat
bijvoorbeeld een kwartier extra lezen of het maken van een tekening op.



We gaan er samen een fijn 
schooljaar van maken!


