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Wat vragen wij dit schooljaar van uw kind 

Rekenen 
In groep 5 komen voor het vak rekenen o.a. de volgende 
zaken aan bod: 

- Rekenen tot 1000 
- Vermenigvuldigen (tafels t/m 10, 5x18, 48x10) 
- Delen zonder rest/Delen met rest (50:6=8 rest 2) 
- Rekenen met geld (gepast betalen en teruggeven) 
- Handig rekenen 
- Tijd/klok: analoog en digitaal 
- Grafieken en tabellen begrijpen 
- Meten: mm, cm, dm + ml, cl, dl (aflezen en 

omzetten) 
Spelling 
In groep 5 komen er weer nieuwe spellingcategorieën bij, 
zoals het kilowoord, het politiewoord en het colawoord.  
Ook komt grammatica aan de orde, dit wordt 
onderverdeeld in woordsoorten (zoals werkwoord en 
bijvoeglijk naamwoord), zinsdelen (zoals persoonsvorm en 
onderwerp) en leestekens (zoals hoofdletter en 
aanhalingstekens).  
 
IPC 
De volgende thema´s van IPC komen in groep 5 aan bod: 
(1) Leren leren, (2) Mode, (3) Jong en oud, (4) 
Ontdekkingsreizigers en avonturiers, (5) Duurzaamheid en 
(6) Uitvindingen en machines. 
 
Zowel taal als Denk (begrijpend lezen) wordt gekoppeld aan 
IPC. De lessen taal omvatten de onderdelen woordenschat, 
taal verkennen, spreken/luisteren en schrijven. Bij Denk 
wordt er een onderscheid gemaakt in het gezamenlijk of in 
groepjes analyseren van teksten en het lezen (en opdoen 
van nieuwe informatie) in boeken passend bij het thema.  

 
 
 

Ons lesrooster 

             Ochtend 
We beginnen de dag schoolbreed met lezen, 
vervolgens komen vakken als rekenen, 
spelling, taal en Denk (begrijpend lezen) aan 
de orde.  
 
             Middag 
In de middag maken we tijd voor IPC. Verder 
staan er ook vakken Engels, verkeer, muziek 
en SEO (sociaal-emotionele ontwikkeling) op 
het rooster.  
 
We gaan naar de gym op dinsdag en vrijdag, 
denk aan gymspullen en een handdoek om te 
douchen*. 

 

 

 

 

 

 

Even voorstellen….. 

    

 

 

 

 

 

Juf Marit (maandag en dinsdag)  

Ik ben 24 jaar oud en woon in Nijmegen, hier volg ik 

naast dat ik voor de klas sta een masterstudie 

Pedagogische Wetenschappen. In mijn vrije tijd vind ik 

het heerlijk om te zeilen, lange wandelingen te maken 

en te eten en drinken met vrienden en familie. 

Juf José (woensdag, donderdag en vrijdag) 

Ik ben José en woon samen met mijn dochter Danique 

van 14 jaar in Arnhem Elderveld. Sinds 1993 werk ik met 

veel plezier op de Esdoorn. In mijn vrije tijd mag ik graag 

een balletje slaan, leuke dingen doen of lekker kletsen 

met Danique, vrienden of familie.  

 

Goed om te weten 

• Na elke vakantie wisselen we de groepjes, 
zodat de kinderen met iedereen leren 
samenwerken 

• In de klas hangt een takenlijst waarop de 
kinderen zich per week inschrijven voor 
een taakje (zoals vloer vegen of prullenbak 
legen) 

•  Vanaf groep 5 gaan de kinderen ook op 
vrijdagmiddag naar school 

• Belangrijke mededelingen zullen wij via de 
mail en/of Klasbord communiceren 

• Vooralsnog trakteren we bij een 
verjaardag alleen in de klas 

 

* Douchen na de gym is vanaf groep 5 

verplicht. Wanneer dit om wat voor 

reden dan ook niet mogelijk is, willen 

wij graag schriftelijk bericht. 


