Informatie
schooljaar 2018/2019

Start
Fijn dat we het schooljaar weer met alle kinderen konden beginnen. Dat is iets om dankbaar voor te zijn. Het is weer even wennen
om hard te werken na een warme, zonnige
vakantie. Ik vind het knap hoe jullie je werk

Groep 5/6

weer doen, jongens en meiden! Jullie doen
al ontzettend hard je best, dat vind ik echt
heel fijn! Ik hoop dat we met elkaar een
goed, leerzaam en fijn jaar mogen hebben.
Na een goed begin is het ook tijd om alle
nieuwe zaken, regels en afspraken even
op een rijtje te zetten. Veel belangrijke
afspraken, data en dergelijke kun je in
deze groep 5/6 info lezen.
Heeft u nog vragen? Stel ze! gerust

Groep 5/6
Juf Bouman

hbouman@kws-hia.nl

Koningin Wilhelminaschool

Huiswerk

Combinatieklassen

Leerkrachten

Voor verschillende vakken krijgen jullie huiswerk.

Ook dit jaar is deze klas een combinatieklas. Daar-

Maandag t/m vrijdag: Juf Bouman

Al het huiswerk staat op het bord en moet op

door krijgen we regelmatig hulp van de onderwijs-

Gym: Juf Bovenschen

woensdag overgeschreven worden in de map of

assistenten. Dat is heel fijn, want daardoor kun-

agenda. (geldt alleen voor groep 6)

nen we meer hulp bieden aan de kinderen die het

Onderwijsassistenten: Juf Mallegrom en Juf Mulder

moeilijk vinden en meer uitdaging bieden aan de

Contact

HHW (groep 5/6) Iedere vrijdag moeten jullie een
les maken en een les leren.
Psalm (groep 5/6): Iedere vrijdag wordt de vraag
van Kort Begrip schriftelijk overhoort.

kinderen die het makkelijk vinden op school.
Daarnaast komt de onderwijsassistente ook regelmatig in de klas, waardoor we meer kinderen tegelijkertijd kunnen helpen.

Rekenen (groep 6): Voor woensdag moet er een
blad met redactiesommen gemaakt worden, die
we in de klas nakijken.

Nieuwe methode

Voor de ouders:
Nauw contact tussen de leerkracht en ouders vind
ik belangrijk! Als er iets is waar u of uw kind mee
zit, kom gerust langs voor een praatje! Een telefoontje, mailtje of even binnenlopen voor een
praatje kan heel verhelderend zijn. Ik zou het fijn

Voor het vak natuuronderwijs krijgen we dit jaar

vinden als u dit na half vier doet, zodat we alle tijd

Geschiedenis, Aardrijkskunde, Topografie en En-

een nieuwe methode ‘Wondering The World’. Deze

er voor hebben!

gels (groep 6 verplicht, groep 5 mag zelf kiezen):

methode is gericht op zowel natuur als techniek

Regelmatig krijg je een repetitie van deze vakken.

en is geschikt

De repetitie wordt één week van tevoren opgege-

voor het

In de klas staat een bakje, waarin je een briefje

ven.

christelijk

met een vraag, idee of opmerking kunt doen.

Opmerking

basisonder-

Daar zal ik op reageren. Nog fijner vind ik het als

wijs.

je het zelf komt vertellen.

Ís je huiswerk niet in orde of heb je op woensdag

Voor de leerlingen:

je map niet mee? Dan krijg je een kruisje. Na drie

Belangrijk!

kruisjes krijg je een extra huiswerkopdracht.



Dinsdag gymkleding mee

Op de website van de KWS staat een document



Groep 6: Woensdag je map/agenda meenemen



D.V. 18 september 10.00 uur excursie
‘herfstmolenweitocht’

over huiswerkbegeleiding voor de ouders.

