
  
 
 
Welkom in groep 6 
 
 
Beste ouders en kinderen van groep 6,  
 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar willen we u en jullie alvast op de hoogte 
brengen van een aantal zaken in onze groep. 
 
Wie staan voor onze groep? 
Meester Frank werkt op maandag t/m donderdag. Juf Esther werkt de vrijdag. 
 
Sociale vaardigheden: 
Er is wekelijks aandacht voor sova, daarbij staat het ‘functioneren in een groep’ 
centraal. We bespreken en oefenen met de kinderen hoe problemen kunnen worden 
opgelost, wat je moet doen als je het oneens bent tijdens het samenwerken en hoe je 
een ruzie kunt voorkomen. 
De eerste 6 weken besteden we extra tijd aan groepsvormende activiteiten zodat we 
met de groep op een positieve, prettige manier van start gaan.  
 
Zwemmen en gym: 
In de periode na de herfstvakantie is er op donderdagmiddag swim@school, dat start om 
13.00 uur. Graag om 12.50 uur bij het zwembad aanwezig! De data zijn: 31 oktober. 7, 
14, 21, 28 november. 5, 12, 19 december.  
Op dinsdagochtend en vrijdagmiddag hebben we gym.  
 
 

 
 
Spelling en Taal: 
We gebruiken de methode: Staal. 
Met Taal komen thema's aan bod. Binnen elk thema werken we aan woordenschat, 
zinsontleding, spreken en luisteren en stellen. 
Met Spelling oefenen we dagelijks in de vorm van een dictee of een andere opdracht. 
 
Technisch lezen: 
We werken ook dit jaar met de methode Estafette. Daarnaast hebben we onze 
schoolbibliotheek waar we boeken gaan lenen. Ook thuis blijft lezen en voorlezen nog 
steeds erg belangrijk! Door veel te lezen krijg je een grotere woordenschat, dit is ook 
nodig voor begrijpend lezen. 
De kinderen maken dit jaar thuis een boekverslag over een boek die ze gelezen hebben.  
Zet alvast in uw agenda: Boekenmarkt op de Groenling: woensdag 2 oktober van 11.30-
12.30 uur. (in de kinderboekenweek) 
 
Begrijpend lezen: 
Bij begrijpend lezen oefenen kinderen met verschillende teksten en leren ze een tekst 
beter begrijpen. Ze leren wat de mening kan zijn van de schrijver of wat een feit is in 
de tekst.  



 
Engels: 
Engels is een nieuw vak voor groep 6. We werken met de methode Groove me. Elke 
week is er een les waarin we op het digibord oefenen. De kinderen leren woorden en 
zinnen vanuit een thema en ook doen we gesprekjes met elkaar. 
 
Wereldoriëntatie: 
Bij wereldoriëntatie hoort aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. 
Aardrijkskunde: We gebruiken de methode Meander. De kinderen leren over 
landschappen, het weer, industrie, verkeer en topografie. 
In groep 6 leren de kinderen de provincies en steden van Nederland. Daar hoort af en 
toe een toets bij die thuis geleerd moet worden! 
Geschiedenis: 
We werken met de methode Brandaan voor geschiedenis.  
Af en toe hoort daar een toets bij die thuis geleerd moet worden.  
Natuur: 
Bij de methode Naut horen lessen die o.a. gaan over natuur en menselijk lichaam. De 
kinderen ontdekken door verschillende werkvormen nieuwe dingen.  
 
Creatief denken 
Tijdens deze lessen gaan de kinderen samen aan het werk om originele dingen te 
maken/bedenken. Het denkproces is daarbij belangrijker dan het product.  
Voorbeelden van activiteiten: filosoferen, creatief schrijven, iets bouwen enz.  
 
Spreekbeurt 
Op donderdagmiddag houden de kinderen een spreekbeurt. De informatie hierover volgt 
nog in een aparte brief. 
 
Dramalessen en muziek: 
Op donderdag krijgen we om de week dramalessen en muziek van juf Esther. 
 
 
Tot slot, 
We vinden het fijn dat we dit jaar met u en met uw kinderen samen op mogen gaan. 
Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan horen we dit graag! 
Tijdens het schooljaar kunnen er in thuissituaties dingen veranderen of gebeuren (blij of 
verdrietig). Willen jullie dit met ons delen? We vinden het fijn om met kinderen mee te 
kunnen leven! Mocht er op school iets aan de hand zijn, dan hoort u dat van ons!  
We hebben er zin in. 
 
Tijdens het startgesprek met u en met uw kind spreken we elkaar!  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Meester Frank en Juf Esther 
f.ijzerman@iriskampen.nl 
e.meerholz@iriskampen.nl 
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