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Handige weetjes 

★ Het huiswerk is te vinden op onze website 
https://bareel.tabijn.nl/ -> praktische informatie -> huiswerk -> 
groep 6 (bij de pop-up met inloggen kunt u telkens op het 
kruisje drukken). 

★ Verjaardagen: de kinderen mogen één kleine traktatie 
uitdelen als zij jarig zijn, graag verpakt (geen cadeautjes). 

★ De leerlingen komen zelfstandig, zonder ouders, naar de klas 
(in het blok). Elke volle week voor de schoolvakanties zijn de 
ouders welkom in de klas, als de maatregelen dit toelaten. 

★ U kunt zich ook dit schooljaar aanmelden bij Brood en 
Spelen om te helpen als lunchouder. 

★ Tassen van de kinderen blijven in de gang, in de bakken bij de 
kapstokken.  

★ Vrijdag is bij ons op school ‘fruit- en waterdag’. 

★ U kunt uw kind ziek of afmelden via Social Schools. Graag ook 
de reden hierbij vermelden. 
 
 

6 sept  Studiedag 
13-24 sept Startgesprekken 3-8 
11-12-13 okt Schoolfotograaf 
14 + 15 okt Studiedag 
16-24 okt Herfstvakantie 
15-26 nov Gesprekken 1/2, 3, 8 
3 dec  Sinterklaasviering 
22 dec Kerstdiner 18.00 uur 
23 dec  Studiedag vanaf 12.00u 
24 dec Studiedag 
25 dec-9 jan Kerstvakantie   
17 jan  Start toetsweken 
4 feb  Studiedag 
19-27 feb Voorjaarsvakantie 
4 mrt Rapport 1 mee 
7-18 mrt Rapportgesprekken 
8 mrt  Studiedag 
14-30 mrt Thema techniek  
30 mrt  Bareelfeest 
14 april  Studiedag  
15 april  Goede Vrijdag (vrij) 
18 april  2e Paasdag  
23 apr-8 mei  Meivakantie                          
16 mei  Start toetsweken 
26-27 mei Hemelvaart (vrij) 
6 juni  2e Pinksterdag  
7-10 juni  Studieweek 
17 juni  Rapport 2 mee 
20 jun-1 juli Rapportgesprekken 
14 juli  Studiedag vanaf 12.00u 
15 juli  Studie/calamiteitendag 
16 juli–28 aug Zomervakantie 

 

 

Sharon Schipanski 
Aanwezig:  
ma-di-wo 

M: s.schipanski@tabijn.nl 

Op deze informatiekaart vindt u de belangrijkste informatie voor het komende schooljaar. Via Social Schools en de schoolgids  
wordt u verder geïnformeerd. Op Social Schools kunt u bij het kopje ‘Beeldgebruikvoorkeuren’ aangeven of wij foto’s van uw 
kind mogen gebruiken.  
 
De eerste schoolweken 
Voor de meeste kinderen zijn de eerste weken in een nieuwe groep spannend en intensief. De eerste drie weken ligt de 
aandacht vooral op werkhouding, groepsvorming, regels en routines. Langzaamaan zal er gewerkt worden aan het vergroten 
van de zelfstandigheid en zelfplanning. Kinderen leren zich bewust te worden van hun eigen werk en leerplanning. Hierbij 
wordt aandacht besteed aan zelfontwikkeling en samenwerking. Daarnaast is er tijd voor culturele en creatieve activiteiten.  
  
  
 

 

Informatiekaart  
groep 6C 

Merel Harkmans  

Aanwezig: 

 do-vr 

M: m.s.harkmans@tabijn.nl 
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Een schooldag 

• De kinderen komen binnen in de klas en gaan op hun plek zitten. Zij 
gaan werken aan een opgegeven taak. Om 8.15 uur start  de les. 

• We spelen rond tien uur een kwartier buiten en we eten een gezond 
tussendoortje. Rond twaalf uur hebben we een kwartier lunchpauze 
en spelen we weer een kwartier buiten. Voor de lunch vragen we 
ouders om te helpen (Brood & Spelen). 

• We gymmen op dinsdag en woensdag. De kinderen nemen een 
handdoek mee voor het douchen. De gymtas gaat aan het einde 
van de dag weer mee naar huis. Op de website vindt u het 
doucheprotocol. 

Veranderingen  

• De kinderen maken voor het eerst een werkstuk en leren te werken 
via de digitale Google-omgeving.   

• Dit jaar houden de kinderen voor het eerst een presentatie. 

• De kinderen leren hoe zij hun gemaakte taken kunnen evalueren en 
hoe zij dit moeten nakijken.  

• Er zal worden gewerkt met een agenda. De kinderen leren zelf het 
werk te plannen, door thuis in hun agenda te kijken. De agenda zit 
elke dag in de schooltas. De data van de toetsen worden door de 
leerkracht in de agenda op Social Schools gezet. 
 

Taal en spelling 
We werken met de methodes van Taal Actief en Spelling in Beeld. Het 
digibord en de bijbehorende software worden ingezet om de kinderen  
optimaal te laten leren. Op de schoolwebsite zijn de uitlegkaarten van 
spelling te vinden. Handige websites om thuis spelling te oefenen zijn: 
www.spellingoefenen.nl en voor taal:  www.junioreinstein.nl. 
 

Rekenen 
Met rekenen werken we met de methode Pluspunt. De kinderen leren dit 
jaar o.a.: 

• Breuken 

• Cijferend optellen, aftrekken en vermenigvuldigen 

• Verhoudingstabellen te gebruiken bij complexe opgaven 

• Rekenen met lengte- en inhoudsmaten (metriek stelsel) 
De lessen worden gegeven volgens het EDI-model (expliciete directe 
instructie). Het is fijn als er thuis nog extra aandacht wordt besteed aan 
het automatiseren van de tafelsommen en deelsommen. Er kan ook nog 
extra geoefend worden met www.redactiesommen.nl en 
www.junioreinstein.nl  
 
Lezen en begrijpend lezen 
In groep 6 blijft lezen een zeer belangrijk aandachtspunt. We lezen elke 
dag op school en verwachten dat dit thuis ook gedaan wordt. Dit zijn de 
zogeheten ‘leeskilometers’ die gemaakt moeten worden. Dit is ook nodig 
voor het begrijpend lezen. Begrijpend lezen neemt een belangrijke plaats 
in binnen groep 6. Wij gebruiken voor begrijpend lezen de methode 
Nieuwsbegrip, waarbij kinderen met nieuwsteksten aan de slag gaan. Er 
kan thuis extra worden geoefend via www.junioreinstein.nl  
 
Andere vakken 
Naast de basisvakken (technisch lezen, begrijpend lezen, schrijven, taal, 
spelling en rekenen) krijgen de kinderen ook elke week wereldoriëntatie 
(aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek), Engels en de creatieve 
vakken (muziek, tekenen, drama, handvaardigheid). Daarnaast bieden we 
soms projecten en andere soorten lessen aan.  
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