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Om niet teveel in herhaling te vallen met voorgaande jaren,
vermelden we hier vooral wat NIEUW is in groep 6.

MIDDELEEUWS FEEST
Wellicht inmiddels al bekend bij u. Dit voorjaar willen we
ons weer vier weken verdiepen in de Middeleeuwen. We
sluiten af met een Middeleeuws Feest op school.
De schoolreis gaat verder terug in de tijd: we gaan ons daar
verplaatsen in de Jagers en Verzamelaars in het Archeon.

MEDIATHEEK
We verdiepen ons in Word en Powerpoint en gaan aan de
slag met programmeren. Ook doorlopen we de lessenserie
van 'Veilig Internetten', om wegwijs te worden met social
media. In het voorjaar zullen de leerlingen een
boekbespreking houden met een powerpointpresentatie
voor hun eigen groep.

REKENEN
Van september tot januari rekenen de kinderen in hun eigen
groep. Na afname CITO M6 zullen we groepsdoorbrekend
rekenen. Dit houdt in dat we de groepen op niveau indelen
en verdelen over de beide groepen 6. Dit zorgt ervoor dat we
meer ruimte hebben om toe te komen aan de verschillende
niveaus binnen het rekenonderwijs.

WEBSITE/BOEKENKAST
In Basisonline wordt een agenda bijgehouden rondom uitjes,
toetsen en andere gebeurtenissen..
Verder is daar de 'Boekenkast' te vinden met extra leermateriaal
en handige links voor groep 6. Extra leermateriaal geven we
niet standaard mee. Heeft u problemen met uitprinten, laat ons
dit weten.

LEER- EN HUISWERK
In groep 6 geven we leerwerk mee voor de zaakvakken. Er is maximaal
1 leertoets per week en zo min mogelijk net na een vakantie.
Samenvattingen gaan mee naar huis én zijn te vinden in de
Boekenkast van Basisonline.
Voor basisvakken wordt niet van leerlingen verwacht dat hier thuis
iets aan wordt gedaan. Het mag uiteraard wel via materiaal in de
Boekenkast.

CONTACT
Van 20-09 tot 08-10 vinden de afstemmingsgesprekken plaats. De kinderen mogen
mee. We nodigen u van harte uit! Naast deze gesprekken, de rapportgesprekken en
de kijkavonden kan het zijn dat u toch iets aan ons kwijt wilt. Wacht hier niet te lang
mee.
Dit kan op de volgende manieren:
Via Basisonline (wanneer het voor meerdere leerkrachten
belangrijk is, graag die leerkrachten ook toevoegen).
Per mail: leerkracht6a@morgenster-sleeuwijk.nl /
leerkracht6b@morgenster-sleeuwijk.nl.
Telefonisch na schooltijd: 0183-309028.
Is er meer tijd nodig, dan kunnen we ook een afspraak maken.

Groep 6a: Juf Carlijn
Groep 6b:
Juf Rachel (ma/di), juf Mirjam Oudhoff (wo t/m half januari) en juf Lotte (do
en vr en na half januari ook op woensdag)
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BEGRIJPEND LEZEN
Vanaf dit schooljaar starten we met een nieuwe methode voor
Begrijpend Lezen, namelijk: Nieuwsbegrip. Door middel van actuele
onderwerpen gaan we aan de slag met de categoriën binnen
Begrijpend Lezen: Tekst verkennen, samenvatten, verwijswoorden
herkennen en ga zo maar door. Na de eerste studiedag op 15
september zullen we gaan starten met deze lessen in de klas.

SPELLING
We herhalen alle categorieën van groep 5 en gaan ons
verdiepen in het goed vervoegen van de persoonsvorm.
Oftewel.. het werkwoord. Wat zijn werkwoorden, hoe werkt
dat met stam+T, wanneer schrijf je een woord met -DT?

REKENEN

We hebben de tafels dit jaar heel hard nodig! Dus herhaal ze
alstublieft nog zeer regelmatig even!
We gaan cijferen onder elkaar met plus- en minsommen, maar ook

met keersommen. Grote deelsommen komen aan bod. We gaan op
verkenning met de breuken en vergeten ook de kloktijden niet.
Verder komen de kommagetallen en inhoudsmaten weer terug.
Omrekenen van liter naar centiliter... kunt u het nog?

TAAL
Naast de woordenschatlessen, zullen we veel lessen gaan
besteden aan zinsontleding. Wat is ook alweer de
persoonsvorm, hoe weten we het onderwerp en wat is een
zelfstandig naamwoord? Bijwoord, bijvoeglijk naamwoord,
lidwoorden, persoonlijke voornaamwoorden, bijwoorden, en
bezittelijke voornaamwoorden... Oef!

GESCHIEDENIS

We reizen door de tijd en gaan ons verdiepen in de Jagers en Boeren.
Want waarom werden jagers eigenlijk ook boeren? Een paar eeuwen
verder gaat het over de Ridders en het drijven van handel. Waar lag
Dorestad bijvoorbeeld? Daarna leren we Columbus kennen, in de tijd

van de Ontdekkers. Een thema later gaan we het hebben over slaven.
En we maken een grote sprong richting de Tweede Wereldoorlog.

NATUUR
We leren welke natuur er in Nederland is. En dat er ook in de stad
genoeg natuur te vinden is. Bestaat er in Nederland nog echte
'wilde natuur'? Ook verdiepen we ons in het heelal. Hoe zit dat met
het sterrenstelsel, dag en nacht en elektriciteit in de ruimte? We
gaan ons verdiepen in onze zintuigen en leren waarom ze zo
belangrijk zijn. Wat hebben we nodig om genoeg energie te
hebben om te sporten? En een stukje Duurzaamheid komt om de
hoek kijken.

AARDRIJKSKUNDE
Ieder thema bestaat uit twee delen: Informatielessen en topografie.
Topografie leren de kinderen thuis online of van een blad. We
behandelen in groep 6 de topografie en kennis van Nederland.
Daarnaast behandelen we hoe een idee een product kan worden. En
dat dit streekafhankelijk is. We kijken naar de wereld onder de grond:
aardgas, waterleidingen, elektriciteit en kabels. Maar ook iets heel
anders: verschillende culturen in Nederland.

En natuurijk houden we ons vast aan de visie van de school: We willen op onze school leven
en werken als mensen die de Bijbel aanvaarden als Gods Woord, met de opdracht: God lief te
hebben boven alles, de naaste als onszelf, en de schepping te beheren als Gods eigendom,
vanuit ons geloof zoals Jezus Christus ons dat als de blinkende Morgenster heeft
voorgedaan.

