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De ruimte 4-5-6 

De groepen 4,5 en 6 werken met elkaar in één ruimte. 
De leerlingen starten hun dag bij hun eigen leerkracht op 
hun eigen instructieplek. Dit is de plek waar de groep de 
uitleg krijgt en samen komt. Hierna gaan ze uiteen naar de 
verschillende werkplekken. 

De ruimte is verdeeld in gele, rode en blauwe werkplekken 
waar de leerlingen zelfstandig of in tweetallen het werk 
verwerken. Ze hebben hier geen vaste plek, maar werken 
waar zij of wij als leerkracht voor gekozen hebben.



Vakken

• Rekenen (Wereld in getallen)
• Taal en spelling (Pit)
• Schrijven (Klinkers)
• Technisch lezen (Station Zuid)
• Begrijpend lezen (groep 4 vanaf januari) (Nieuwsbegrip)
• Wereld Oriëntatie gr 5/6 (Faqta)
• Verkeer gr 5/6 (Let’s go)
• Muziek (123Zing)
• Creatief
• Kanjertraining



Gym

• Op maandag en donderdag.

• Korte broek, T-shirt en sportschoenen

• Haar in een staart.

• Gymkleding vergeten, meedoen in 

‘leenkleding’ van school.



Kanjertraining 
Op onze school benaderen wij de kinderen positief. 
Ieder kind wil te vertrouwen zijn. Dit is de 
uitgangspositie van de kanjertraining. 
In het weekprogramma is het een vast onderdeel. 
Door middel van verhalen en oefeningen laten wij de 
kinderen kennismaken met de kanjerregels: We 
vertrouwen elkaar. We helpen elkaar. Niemand 
speelt de baas. Niemand lacht uit. Niemand blijft 
zielig. 
Samen met de kinderen hebben we regels voor onze 
groep opgesteld, waardoor we met z’n allen werken 
aan een goede sfeer en een fijn werkklimaat.



Bijzonderheden groepen

• Groep 4: eerste periode is het wennen in de nieuwe ruimte

• Groep 5: schooltuinen, vanaf woe 7 september – woe 12 
oktober en in het voorjaar. We zoeken hiervoor hulpouders! 
Opgeven kan via de mail, parro of bij de juffen. 

• Groep 6: 1 x per week huiswerk vanaf week 2. 

De kinderen van groep 6 worden bij de startgesprekken, 
voortgangsgesprekken en rapportgesprekken verwacht.



Toetsmomenten

• Rekenen: elke 4 à 5 weken

• Taal en spelling: elke 5 weken

• Technisch lezen: 4 keer per jaar

• Begrijpend lezen: 5 keer per jaar

• Cito’s: in januari en juni



Verwachtingen

• Oefenen van de tafels

• Hulp bij opdrachten thuis.

• Op tijd (8.45 uur) in de klas

• Voor school naar het toilet geweest

• Buiten afscheid nemen.

• Vraag of opmerking? Maak even een afspraak met ons na schooltijd.



Praktische zaken
• Ouderhulp via de mail of parro.

• Mededelingen (dokter, tandarts) op een briefje of ruim op tijd via 
mail.

• Ziekmelden: telefonisch voor schooltijd.

• Gesprek op aanvraag en afspraak na schooltijd.

• Op tijd doorgeven verjaardag vieren in de klas.



Met vriendelijke groet, 
de leerkrachten van groep 4-5-6

Groep 4: juf Titia en juf Leonie

Groep 5: juf Claudia en juf Lisette

Groep 6: juf Sascha, juf Stephanie en meester Bowie


