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Startnieuws groep 5 
 

 
IJsselmuiden, 3 september 2018 
 
Beste ouders en kinderen van groep 5, 
 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar willen we u 
en jullie via dit startnieuws een aantal praktische zaken 
doorgeven. 
Schooltijden:  
Ochtend:  8.30  uur  –  11.45 uur  
Middag:  13.00  uur  –  15.15 uur 

Woensdag: 8.30 uur  –  12.15 uur  
 
Let op: groep 5 gaat ook op vrijdagmiddag naar school! 
 
Leerkrachten: 
Groep 5 heeft dit jaar twee leerkrachten. 
Juf Alie de Munnik en juf Gerlinda Junte. 
Ook hebben we dit jaar een vakleerkracht voor drama en 
muziek; dat is juf Esther Meerholz. 
Elke dinsdag krijgt groep 5 gymles van juf Daphne Noordmans (ook een vakleerkracht) 
 

Pauze: 
Om 10.00 uur is er pauze om  iets  te  drinken  en  te  eten. We  willen  u vragen  om dit  
tussendoortje  iets  gezonds te  laten zijn.  
Vanaf 10.15 uur spelen de kinderen een kwartier buiten. 
 
Zendingsgeld:  
Elke  maandag  mogen  de  kinderen  zendingsgeld  meenemen.  De  opbrengst  gaat  naar  goede 
doelen waarover u in onze Nieuwsbrief wordt geïnformeerd. 
 
 
Lezen en voorlezen:  
Goed kunnen lezen is essentieel voor succes op school.  
Elke dag zijn we in de klas bezig met technisch lezen. We volgen de 
methode Estafette.  
Maar om een ècht goede lezer te worden, moet je kind vooral veel 
‘leeskilometers’ maken. 
Elke dag beginnen we op school met lekker lezen en ook thuis is lezen 
heel belangrijk. 
Voorlezen is ontzettend belangrijk om kinderen kennis te laten maken 
met boeken en verhalen, maar is zeker ook aan te raden als je kind al 
zelf kan lezen! 
Op school kunnen de kinderen  gebruik maken van onze 

schoolbibliotheek om zelf boeken te lenen. 
Ook gaan we in groep 5 met de kinderen naar de Bibliotheek (1 a 2 x per jaar) 
En de kinderen gaan zelf een boekbespreking maken. Info hierover volgt later in het jaar. 
 

http://www.cnsdegroenling.nl/


 
Taal en Spelling: 

We werken sinds vorig schooljaar met een nieuwe taalmethode Staal. 
Hierin besteden we aandacht aan woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren en 
schrijven. De taalmethode werkt met thema’s. 3 weken lang werken we dan over dat thema en 
de kinderen mogen ook spulletjes van thuis meenemen. Het eerste thema is Ziekenhuis. 
Het eindproduct is niet alleen voor de leerkracht bestemd , maar de leerlingen presenteren aan 
elkaar hun eindproduct. Ook dit presenteren gaan we leren. 
 
Ook voor spelling gebruiken we de methode Staal. We leren de spelling van woorden door het 
constant herhalen van de spellingscategorieën.  
Spelling bestaat uit drie onderdelen: spelling(van onveranderlijke woorden), werkwoordspelling 
en grammatica. 

In groep 5 leren de kinderen spelenderwijs werkwoorden vervoegen. 
 
Staal staat voor Sterk in Taal, we willen de kinderen graag sterk maken in taal en in spelling. 
 
 
Rekenen: 
In groep 5 leren de kinderen plus en min sommen tot 1000. Ook is er aandacht voor keer- en 
deelsommen. Het vlot uitrekenen van allerlei sommen kan thuis goed geoefend worden op de 
website www.rekentoppers.nl  
We doen regelmatig redactiesommen (verhaaltjessommen). Op de website 
www.redactiesommen.nl staan allerlei opgaven die gemaakt kunnen worden. 

Vergeet ook niet het klokkijken en rekenen met geld. 
We gaan dit jaar beginnen met het herhalen van de tafels 1 t/m 5 en 10. Daarna gaan we de 
tafels 6, 7, 8 en 9 leren. 
 
 
Gym: 
We hebben op dinsdagmiddag en op donderdagmiddag gym. De gymtassen laten we niet op 
school hangen, dus die nemen de kinderen elke keer weer mee naar huis. Wilt u ervoor zorgen 
dat de gymkleding en de gymschoenen goed passen?  
 
Vanaf donderdag 8 november tot aan de kerstvakantie gaan we zwemmen op donderdagmiddag 

bij zwembad Sonnenbergh. Het project waar we aan mee doen heet Swim@school. We leren in 
deze zwemperiode allerlei zwemvaardigheden, reddend zwemmen, conditieopbouw, spelen in 
het water. Erg leuke lessen, waar u t.z.t. meer informatie over ontvangt. Op deze donderdagen 
gymmen we niet! 

  
 

Wereldoriëntatie: 
Dit jaar gaan we starten met een nieuwe methode voor wereldoriëntatie. We hebben 3 
verschillende lessen. Geschiedenis (Brandaan), Aardrijkskunde (Meander) en Natuur en techniek 
(Naut). Deze lessen worden in een thema aangeboden en uw kind krijgt aan het eind van elk 
thema een werkboekje mee naar huis. Zodat u thuis ook kunt zien waar we over gewerkt 
hebben.  

 
Crea-circuit: 
Op vrijdagmiddag zullen we regelmatig een circuitmiddag hebben. Dit doen we met de groepen 
5 t/m 7 . We doen dan allerlei leuke activiteiten met de kinderen. Creatief, ontdekkend, 
sociaal, bewegend enz. Het kan van alles zijn. Daarbij hebben wij ook de hulp van ouders nodig, 
dus we zullen binnenkort wel een mail sturen waarin we uw hulp vragen. En natuurlijk ook leuke 
ideeen ! 

http://www.rekentoppers.nl/
http://www.redactiesommen.nl/


 
We hebben veel zin in dit jaar! 

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Schroom niet, maar kom langs. 
Samen maken we de school, dus we horen het graag wanneer er dingen zijn. 
Tot ziens bij de startgesprekken! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Juf Alie en juf Gerlinda 
a.demunnik@cnsdegroenling.nl  
g.junte@cnsdegroenling.nl 
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