Kindercampus King
Oostelijk Halfrond 441
1183 EZ Amstelveen
Tel: 020-6417799
Betreft : Informatie betreffende groep 5 A
Amstelveen, augustus 2021
Geachte ouder(s), verzorger (s),
Wij: Bianka ( maandag, dinsdag, woensdag ) en Liesbeth en Linda ( LIO ) ( donderdag en
vrijdag ) zijn dit jaar de groepsleerkrachten van uw kind in groep 5. Wij hopen dat uw kind
dit jaar weer met veel plezier naar school zal gaan en veel bij ons zal leren. Hieronder staat
belangrijke informatie voor het komende schooljaar.
Algemene en huishoudelijke zaken:
Aanvangstijd: vanaf 8.15u - 8.25u komen de kinderen in de rij voor de hoofdingang. Als de
kinderen binnen komen, hangen ze hun jas en tas aan de kapstok, halen de stoelen van tafel
en delen de schriften voor die dag uit. Om 8.30 begint de schooldag.
Dagindeling: Er wordt gewerkt met een dagtaak, daarnaast kunnen de kinderen extra werk
krijgen en keuzewerk maken.
Eten en drinken: Graag gezond eten en drinken meegeven.
Verjaardagen: Verjaardagen vieren wij in de klas. De jarige mag een spel voor de hele klas
uitkiezen.
Gym: Op woensdag (8.30!) en donderdag van meester Paul. Gymkleding en gymschoenen zijn
verplicht.
Vulpen en etui: De kinderen krijgen halverwege groep 4 een stabilo van school. Als deze weg
is moeten zij er zelf een aanschaffen. De vullingen voor de stabilo hebben we op school. Een
etui krijgen de kinderen ook van school.
Klassendienst: Twee kinderen per week, het kind komt iets later uit school.
Ouderhulp:
Klassenouders: Corine (moeder van Najim) en Brigitte (moeder van Angel)
Hoofdluis: Uw kind wordt na elke vakantie gecontroleerd en verder waar nodig..
Begeleiding: Bij excursies en soms bij Crea lessen kan de hulp van ouders wenselijk zijn. Dit
wordt geregeld door de klassenouders.
Schooltuin: We gaan iedere week naar de schooltuinen tot de herfstvakantie. Hier hebben we
echt hulp van de ouders nodig.

Gesprekken:
Aan het begin van het schooljaar willen wij graag kennismaken met alle ouders, dit doen we in
het startgesprek met u en uw kind. Verder zijn er voortgangsgesprekken in november en
rapportgesprekken in maart. Als er iets speelt, laat het even weten via de mail.
Zorg:
Mocht blijken dat uw kind een onderdeel niet volgt, of er problemen mee heeft, dan wordt het
kind aangemeld bij de IB-er (intern begeleider). Voor groep 5 is dit Jacqueline van den IJssel.
Na het bieden van hulp wordt geëvalueerd of die adequaat is geweest. Als dat niet het geval
blijkt te zijn worden er andere mogelijkheden tot hulp bekeken. Er wordt met de IB-er overlegd,
of wellicht met andere instanties. Wij proberen RT zoveel mogelijk in de klas te doen, omdat
een kind dat regelmatig uit de groep wordt gehaald op andere manieren weer veel informatie en
instructie mist.
Rapporten: Twee keer per jaar, in maart en in juni. Er wordt CITO getoetst in januari en
mei/juni, dit komt in het leerlingvolgsysteem. Er wordt o/z/v/vg/g gegeven op basis van de
resultaten uit de methodetoetsen.
Open podium: 2x per jaar is er een open podium; de kinderen treden 2 keer op en kijken die 2
keer naar de andere groepen.
Crea: Crea wordt in blokken van drie weken gegeven op vrijdag. De creablokken bestaan uit;
schilderen, knutselen, boetseren, mediawijsheid ,gutsen/ ecoline blazen, muziek. Voor
sommige onderdelen hopen we op hulp van ouders.
Chromebooks: Zijn vak ondersteunend, en worden gebruikt bij Snappet, onze nieuwe
rekenmethode die volledig online wordt gegeven. Verder hebben onze methodes goede RT
programma’s.
Sinterklaas: Sinterklaas komt ook dit jaar gezellig in de groep! In groep 5 kopen we een
cadeautje en maken we surprises en gedichten voor elkaar. Hierover ontvangt u tzt meer
informatie.
Naschoolse activiteiten: De kinderen kunnen zich inschrijven voor cursussen na schooltijd..
Opvoedingsdeskundige: Als u hulp nodig heeft met opvoeden, informeer dan naar
mogelijkheden ter ondersteuning
Huiswerk: Waarin kunt u uw kind thuis ondersteunen?
Rekenen: tafels oefenen, klokkijken, met geld tellen tot 100, automatiseren tot de 10/20
Redactiesommen oefenen: www.redactiesommen.nl
Spelling en taal: de kinderen kunnen thuis oefenen met materiaal te vinden op de website van
de KCK.
Lezen: Elke dag even samen lezen: voorlezen, zelf laten lezen (liefst hardop), koor lezen, om de
beurt één zin . Plezier hebben in lezen is heel belangrijk. De Kidsweek junior is een leuke krant
voor de leeftijd van uw kind.
Onderwijsinhoudelijk:

Rekenen:
Komend schooljaar, 2021-2022, zal het rekenonderwijs voor de
groepen 3 t/m 8 worden gegeven via de werkwijze van Snappet waarbij de rekendoelen
zichtbaar zijn en volgens de leerlijn naar het rekendoel toe wordt gewerkt. Iedere leerling krijgt
een eigen device toebedeeld aan het begin van het schooljaar. De groepen 5, 6, 7 en 8
werken op een chromebook. Na de instructie van de leerkracht gaan de leerlingen op hun
device de oefensommen maken. Snappet werkt adaptief, dat wil zeggen dat het niveau van de
sommen wordt aangepast aan het kind. Gaat het goed, dan worden de sommen steeds
moeilijker, vindt de leerling de sommen nog moeilijk en worden veel foutjes gemaakt dan
worden de sommen iets eenvoudiger. Zo werkt een kind op eigen niveau en doet enerzijds
succeservaringen op en wordt anderzijds uitgedaagd naar de moeilijker sommen toe te
groeien. Naast het device zullen de leerlingen altijd ook op papier werken en met concreet
materiaal. We werken dit jaar met Snappet. De kinderen leren optellen en aftrekken t/m
10.000, alle tafels en tientallen tafels, delen, handig rekenen, rekenen met geld, met meten
(tijd, wegen, oppervlakte, omtrek) en meetkunde(plattegronden bijv.). Redactiesommen
(verhaaltjessommen) worden wekelijks geoefend.
Taal: Methode: “Taal actief”. Aan bod komen de onderdelen: spreken, luisteren, begrijpend
lezen, stellen (schrijven van o.a. verhalen), woordenschatontwikkeling en grammatica (woorden zinsbouw).
Spelling: Methode “Taal actief”. De meeste spellingregels worden in groep 4 aangeleerd.
aangeleerd. In groep 5 worden de woorden langer en zijn er meer regels in één woord. Nieuw
te leren schrijfwijzen: i/y, s/z/, -etje, -ytje, -achtig.
Technisch lezen: Methode “Estafette”. De methode werkt met 3 niveaus. Aanpak 3 werkt
vrijwel zelfstandig en krijgt op vrijdag hulp van de leerkracht. Aanpak 2 krijgt een basisinstructie
en mag dan zelfstandig de taak afmaken. Aanpak 1 krijgt een uitgebreide leesinstructie van de
leerkracht.
Begrijpend lezen: Methode Nieuwsbegrip. Nieuwsbegrip leert de kinderen leesstrategieën
aan. De kinderen leren begrijpen hoe je een tekst moet lezen, wat de hoofdgedachte is, hoe je
het verhaal kunt samenvatten, leren het verschil tussen feit en mening etc. Thuis oefent u de
Woordenschatlessen wekelijks, behorende bij de methode.
Informatieverwerking en studerend lezen: Methode ‘Blits’.
Het leren lezen/begrijpen/bestuderen van grafieken, kaarten, tabellen etc.
Wereldoriëntatie: We werken met de nieuwe methode “Da Vinci”. In groep 5 zijn er 4 thema`s.
In ieder thema zit natuuronderwijs, geschiedenis, aardrijkskunde en levensbeschouwing.
Verkeer: Wij geven verkeersles volgens de digitale methode “Lets go!”
Muziek: Methode 123zing. Veel zingen, gebruik van instrumentjes en andere muzikale
vorming zoals maat/ritme en melodie, ook tijdens de bloklessen crea.
Sociale vaardigheid: Methode: “Kanjer”
Kinderen oefenen met de sociale vaardigheden in de groep.
Ouders hebben een grote rol in het laten slagen van het goede klimaat in de school met
Kanjers.
Zo is voor iedereen duidelijk welk gedrag op de Kindercampus King gewenst is, hoe wij
gewenst gedrag kunnen leren en hoe iemand kan worden geholpen als hij/zij dit gedrag even
niet laat zien.

Werkwijze: In de groepen wordt met het GIP model (Groeps en Individueeel gericht
Pedagogische en didactisch handelen van de leerkracht) gewerkt. Doordat er zelfstandig
gewerkt wordt door de leerlingen op hun eigen niveau is er ruimte voor verlengde of verdiepte
instructie door de leerkracht aan groepjes kinderen aan de instructietafel. Het dagrooster staat
op het whiteboard. De kinderen werken met een weekrooster en eventueel met een weektaak
waar taken op staan ‘voor allemaal’ en voor ‘jou speciaal’. De RT mogelijkheden in de klas zijn
behalve aan de instructietafel ook aan de computer of middels een speciale taak op de
weektaak.
Vorderingen: De vorderingen van uw kind worden bijgehouden via methode gebonden
toetsen, Cito LVS, groepsbesprekingen met IB (Intern Begeleider). Het schooljaar beginnen
wij met een startgesprek. U kunt zich daarvoor aanmelden via ouderportaal. Er zijn
oudergesprekken waar gewenst en rapportgesprekken met alle ouders.

Op tijd naar bed! De stof wordt moeilijker, concentreren is noodzakelijk, Het helpt als de
kinderen genoeg slaap krijgen,
We hopen u van voldoende informatie te hebben voorzien, andere vragen dan horen wij
dit graag.
Juf Bianka, juf Linda en juf Liesbeth

