
 

 

 

 

 

 

 

Veranderingen van groep 4 naar groep 5 

 Vrijdagmiddag naar school. 

 Sinterklaas met surprises. 

 Werken met de weektaak (na de voorjaarsvakantie) 

 Klassendienst, tot max. 15.15 uur 

 2 leerlingen vertegenwoordigen de klas in de leerlingenraad (gr 
5 t/m 8). 

 Leerlingen gaan na de herfstvakantie zelf naar de klas. 

 Leren nakijken/corrigeren eigen werk. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Belangrijk 

 

 

Jaarbrief groep 5 

Het schooljaar 

 Spreekbeurt voorbereiden en presenteren op school. 

 Herverdeling van de leerlingen aan het eind van het schooljaar. 
Informatie hierover volgt middels een informatiebrief in het begin van 
het schooljaar. 

 Spullen van thuis: alleen op maandag laten zien in de kring. 

 In groep 5 werken wij met een groepsoverstijgend circuit waarin 
verschillende vakken worden aangeboden. De leerlingen krijgen de 
vakken door de leerkrachten van groep 5 aangeboden. 

 Wij starten dit schooljaar met een nieuwe schrijfmethode en nieuw 
schrijfgerei. De nieuwe methode heet Klinkers.  

 Ook starten wij met nieuwe methodes voor de zaakvakken en 
Begrijpend lezen; Meander (aardrijkskunde), Naut (natuur/techniek), 
Brandaan (geschiedenis) en Beter Bijleren (begrijpend lezen). 
 
 

Tips voor thuis 

 Blijf a.u.b. voorlezen en vooral samen lezen met uw kind. 

 Oefenen van de tafels 1 t/m 10. Gedurende het jaar worden er 
tafeltoetsen ingelast en afgenomen. U krijgt hier bericht van. 

 Oefenen met de digitale en analoge klok. 

 Leer uw kind omgaan met sociale media. 

 Op Klasbord houden we u op de hoogte over de activiteiten in de 
klas. Wij willen u vragen de berichten een duimpje te geven 
wanneer u deze heeft gelezen. 
 
  

 

 

Belangrijke data 

 Zie de Bewaarflits, jaarkalender, website en de 

wekelijkse Kwikflits. 

 Elke woensdag wordt de Kwikflits verstuurd. Dit is de 

digitale informatiebrief van de school. 

 Download de Klasbord app, voor leuke en specifieke 

informatie over de groep.  

Aanmeldcode krijgt u bij het welkomstgesprek. 

Wij willen u vragen de berichten een duimpje te geven 

wanneer u deze heeft gelezen. 

Contact 
Basisschool De Kwikstaart 
Randhoornweg 33 
1422 WX Uithoorn 
Tel. 0297  522740 
Marion@dekwikstaart.nl (administratie) 
www.dekwikstaart.nl 
Per mail kunt u ook contact opnemen met de leerkracht. 

voornaam leerkracht@dekwikstaart.nl 

 

 
 

 

 

 

 

Praktische zaken: 
 

 Elke dag nemen de kinderen een 10-uurtje mee. Geadviseerd wordt om 
water en fruit mee te geven.  

 Voor het computergebruik dienen de kinderen oortjes mee te nemen. 
 In de week na elke vakantie worden de kinderen gecontroleerd op 

hoofdluis. 

 Wilt u luizenouder zijn, geef dit dan aan bij de leerkracht. 

 De kinderen kunnen overblijven. Aanmelden via www.solidoe.nl 

 Regelmatig worden er ouders gevraagd om te helpen bij activiteiten. Dit 

wordt gemeld in de Kwikflits en/of via Klasbord. De intekenlijst hangt op 

het raam bij de klas van uw kind. 

 

Schrijfprotocol – pennenbeleid 

Wij vragen de leerlingen om secuur met het schrijfgerei om te gaan. Wij 

verschaffen de pen één keer in groep 4 en indien nodig één keer in groep 6. Is 

het potlood/ de pen tussentijds kwijt of kapot dan dient de leerling via de 

leerkracht een nieuw potlood of nieuwe pen aan te schaffen. De kosten hiervoor 

bedragen één euro.   
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