Basisschool
St. Aloysius
groep 5

Welkom
Deze informatiefolder geeft u een kort overzicht van de
praktische zaken die voor u van belang zijn voor uw kind
in groep 5. Voor meer informatie kunt u de schoolgids en
onze website raadplegen. Mocht u nog vragen hebben,
kunt u bij ons/mij terecht. Wij wensen uw kind een fijn
schooljaar toe!

Leerkrachten
Groep 5

• Anne Linda van der Goot
a.vandergoot@aloysius-school.nl
• Anneke Pietersen
a.pietersen@aloysius-school.nl

Praktische zaken

Taal

Wij werken met de methode Taal actief. De methode bevat
woordenschat en taal verkennen.
De toetsen worden onderverdeeld in deze twee
onderdelen.
Toets 1 is woordenschat en toets 2 is taal verkennen.
Dit kunt u zien in het ouderportaal.

Om 8:20u gaan de deuren van de school open voor de
leerlingen, waarna om 8:30u de les begint.
Uw kind heeft een eigen kapstok nummer waar de jas en
gymtas opgehangen worden.

Technisch lezen

Halverwege de ochtend en tijdens de lunch eten en
drinken de leerlingen samen in de klas. Wij zien graag
gezond eten en drinken in de tas, wilt u daar rekening mee
houden? Als het lukt, ook zo duurzaam mogelijk.

Begrijpend lezen

Rond de verjaardag van uw kind, mag er een traktatie
uitgedeeld worden in de klas. Overleg het moment
hiervoor vooraf met de leerkracht.

Rekenen

De kinderen werken met de nieuwe methode: De Wereld
in Getallen. Groot voordeel is dat er per week maar één
domein (rekenonderdeel) aan de orde komt, waardoor er
tijd is voor begripsvorming en om uitgebreid met elk onderdeel te oefenen.
Er wordt gedifferentieerd in de lessen en de weektaken,
waarbij de doelstelling is elk kind een zo hoog mogelijk
niveau te laten halen.
De lessen op het digibord zijn modern en ondersteunen de
leerkracht beter alles uit de kinderen te halen.

Spelling

Wij werken met de methode Taal actief voor spelling. Per
thema krijgen de kinderen een woorddictee en een
zinnendictee. Resultaten hiervan komen in ouderportaal.
De kinderen hebben een inlogcode voor BLOON en
kunnen daar per thema de weetwoorden oefenen.

Wij werken met de methode Station Zuid.
Daarvoor hebben wij een leesboek, werkboek en een
roetsj boekje.
Er wordt gewerkt met de methode Lezen in
Beeld.

Engels

We werken met de methode Take it easy. De leerlingen
worden van groep 1 t/m 8 ondergedompeld in de taal
door de leerkracht voor de klas en door de native speaker
die de lesstof via het digitale schoolbord presenteert en
uitlegt.

Vreedzaam

De Vreedzame School heeft tot doel het verbeteren van
het sociale en emotionele klimaat in klas en school.
Het centrale thema van De Vreedzame School is het
oplossen van conflicten op een andere manier dan met
geweld. De doelstelling van het programma is echter
breder: de school ontwikkelt zich tot een democratische
gemeenschap, waarin alle leden (leerlingen, leerkrachten
en ouders) een stem hebben, zich gehoord en gezien
voelen, zich positief gedragen tegenover elkaar,
zelfstandig zijn, en zich verantwoordelijk voelen voor het
geheel. Hierdoor ontstaat een beter leer- en werkklimaat.
En we bereiden onze leerlingen voor op het leven in een
democratische samenleving, en stimuleren actief
burgerschap.

Wereldoriëntatie

We werken met de methode Faqta voor WO. De vakken
geschiedenis, natuur, aardrijkskunde en techniek worden
geïntegreerd aangeboden. Ook komt mediakennis aan
bod.

Cultuur educatie

Het vak muziek wordt gegeven door Cathrine Malcorps-dahler. Ook bereidt elke groep één keer per jaar
een podium voorstelling voor. Daarnaast verzorgd Janine
Slot meerdere kunst projecten per jaar waarbij de dag in
het teken staat van kunst en cultuur.

Gym

Twee keer per week hebben de kinderen gymles. Om mee
te kunnen doen met deze les zijn de kinderen verplicht om
gymschoenen en gymkleding te dragen, sieraden moeten
af en lang haar in een staart.
De gymlessen worden gegeven aan de hand van de
methode Basislessen Bewegingsonderwijs, zodat alle
facetten van bewegen aan de orde komen.
Tevens zullen de gymlessen aangevuld worden door
lessen vanuit de gemeente.

Schrijven

We gebruiken de methode Klinkers. Het hoofddoel hiervan is het kunnen produceren van een duidelijk, leesbaar
handschrift.

Catechese

In de klas werken we met de methode Hemel en Aarde
en/of Bijbelverhalen. Het gaat hierbij over omgaan met
elkaar, elkaar waarderen en accepteren, het katholieke
aspect en informatie over andere geestelijke stromingen.

Vieringen

De belangrijkste vieringen op school zijn: Sinterklaas, de
Adventsviering, Kerst, Carnaval en Pasen.

Minitrip/schoolreisje

De groepen 5-6-7-8 gaan het ene jaar op schoolreisje en
het andere jaar op minitrip. De kinderen gaan 3 dagen op
kamp. Ze slapen in een jeugdbuitenverblijf in Austerlitz
onder leiding van ouders en leerkrachten van school.

Verkeer

Wij werken met de methode ‘op Voeten en Fietsen’. Aan
de hand van filmpjes en afbeeldingen van
verkeerssituaties leren de kinderen de verkeersregels.

Sociaal emotionele ontwikkeling

Als u merkt dat het met uw kind niet gaat en u maakt zich
ergens zorgen over, dan is het fijn om dit snel met ons te
delen.
Wij willen er voor zorgen dat uw kind zich zo prettig mogelijk voelt. U kunt een bericht via Parro sturen. Ook om uw
kind ziek te melden.

Zorg

De intern begeleider van onze school is Anneke Pietersen.
Zij is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft
coördinerende en begeleidende taken. Zij helpt
leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Ze
voert ook gesprekken met ouders en leerkracht over het
kind.

Contactgegevens

Kerkstraat 32, 3741AK, Baarn
035-5412641
info@aloysius-school.nl
www.aloysius-school.nl

