
Berkel en Rodenrijs, 29 augustus 2018 
 
 
 
 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Hartelijk welkom in groep 5! Na een heerlijke vakantie zijn we weer begonnen aan een nieuw 
schooljaar. Hierbij een paar belangrijke mededelingen, zodat we er met z’n allen een gezellig 
en goed schooljaar van kunnen gaan maken.   
 
Schooltijden:  
De schooltijden voor de leerlingen uit de groepen 5 zijn als volgt:  
ochtend: 08.30 – 12.00 uur 
middag: 13.00 - 15.00 uur 
woensdagochtend: 08.30 - 12.15 uur 
 
Ingang: 
Voor de aanvang van de lessen gaan de deuren om 8.15 uur open en kunnen de kinderen 
binnen komen. Wij vragen u het afscheid kort te houden, om de rust in de klas te bewaren. 's 
Middags kunnen de kinderen zelfstandig vanaf 12.50 uur weer de klas in komen.  Als de 
kinderen binnenkomen, pakken ze hun boek en gaan ze lezen.  
 
Afwezigheid:  
Indien uw kind om gegronde redenen niet naar school kan, dient u dit de school telefonisch 
(5190620), via de website, schriftelijk of mondeling (eventueel via broertjes en/of zusjes) 
vóór 8.15 uur te melden. 
 
Materialen: 
In principe krijgen de kinderen alle materialen die nodig zijn om op school onderwijs te 
volgen, zoals pennen, potloden, linialen, papier etc. Dit is niet oneindig, om kinderen zuinig 
op hun spullen te laten zijn, moeten zij bij een kapotte of kwijtgeraakte vulpen een nieuwe 
kopen bij de juf. Deze kost 2,50 euro. Schrijven doen we met een vulpen van school, in 
overleg kan er gekozen worden voor een stabilopen. Van thuis nemen de kinderen een 
elastomap en een puntenslijper mee. Vinden de kinderen het leuk, mogen ze ook een etui 
en/of stiften meenemen.   
 
Ochtendpauze:  
Als onderbreking van de ochtend geeft u uw kind iets te eten en/of drinken mee. In de 
ochtendpauze gaan de kinderen 15 minuten naar buiten, bij slecht weer blijven de kinderen 
binnen. Op donderdag is het fruitdag. 
 
Verjaardag: 
De verjaardag van uw kind is altijd weer een spannende en feestelijke gebeurtenis. Ook op 
school wordt hier uiteraard aandacht aan besteed. Iedere leerkracht heeft zijn of haar eigen 
manier om de verjaardag van uw kind in de klas te vieren. Uw kind mag uiteraard iets lekkers 
trakteren en samen met twee klasgenootjes mag hij of zij de andere meesters en juffen langs 
van de groepen 5 en 6. Voor de traktaties geven we de voorkeur aan verantwoorde en 
gezonde traktaties. We vinden het fijn als u vooraf aangeeft wanneer u de verjaardag van uw 
kind gevierd wil hebben.  
 
Gymnastiek: 
De gymlessen zijn voor alle kinderen verplicht. Wanneer uw zoon/dochter wegens medische 
redenen niet mee kan gymmen, willen we u vragen om dit schriftelijk of telefonisch aan ons 
door te geven. Wij gymmen in de Oostmeerhal en hebben één keer in de week gym van 
meester Marten en één keer in de week les van juf Jessica van Koeveringe 
 



De gymtijden voor groep 5A zijn: 

- Maandag: van 09.50 uur tot 10.30 uur  

- Woensdag: van 9.15 uur tot 10.00 uur 
   

 
 
 
 
Gymkleding is verplicht:  

- kort broekje / t-shirtje  

- of een gympakje 

- gymschoenen  
 
Weekhulpjes: 
In de groepen 5 zijn wekelijks twee leerlingen weekhulpje. Dit betekent dat zij na schooltijd 
ongeveer 10 minuten langer in de klas blijven om de leerkracht te helpen. Zij zullen dan 
eenvoudige klusjes doen in de klas. Op die manier leren wij de leerlingen om 
verantwoordelijk te zijn voor het lokaal. Op het raam hangt een lijst met de week waarin uw 
kind aan de beurt is om te helpen. Wanneer zij een keer niet kunnen, moeten ze dat aan het 
begin van de dag doorgeven zodat ze kunnen ruilen. 
 
Huiswerk: 
Vanaf groep 5 krijgen de kinderen huiswerk. Dit huiswerk bestaat uit het leren van de Argus 
Clou toetsen. Argus Clou is een methode voor Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur. Na 
ieder blok wordt een toets afgenomen. Het leerblaadje hiervoor geven we een week van 
tevoren mee naar huis. Het leerblaadje is een samenvatting van de lesstof die tijdens de les 
behandeld is. Hoe beter de kinderen meegedaan hebben met de les, hoe minder ze dus 
hoeven te leren. We proberen de toetsen gelijkmatig over het jaar te verspreiden maar 
kunnen helaas niet vermijden dat er weleens wat toetsen achter elkaar zullen zijn. Op het 
whiteboard bij de klas staat wanneer de toets gepland is. 
 
Sint: 
Groep 5 is een overgangsjaar wat betreft het wel en niet geloven in Sinterklaas. U beslist 
hier uiteraard zelf over. In de klas worden er met de viering wel surprises gemaakt, maar als 
de kinderen nog geloven houden we daar rekening mee. Gelooft uw kind niet meer, laat het 
hem of haar dan geheim houden en stel hem of haar op de hoogte van het feit dat dit niet bij 
alle kinderen in de klas zo is. Dit voorkomt veel verdrietige gezichten op een vrolijke dag. 
 
Website:  
Onze school heeft een eigen website:  www.bshetbaken.nl Er staat naast praktische 
informatie als de schoolgids en de Nieuwsflits ook veel informatie op uit groep 5A, aangevuld 
met leuke foto’s. Houd de website dus in de gaten!  
 
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen/opmerkingen hebben of andere vragen die 
uw kind of school aangaan, dan bent u na schooltijd van harte welkom.  
 
Met vriendelijke groeten, 
Juf Marieke en juf Mascha 

http://www.bshetbaken.nl/

