Zo gaat dat in
stamgroep
5,6

schooljaar 2021 - 2022

In dit boekje vindt u allerlei informatie over stamgroep 5,6. Praktische punten en een
toelichting op hoe we in de Rozenbottel, Wilg, Goudenregen en de Eik werken. Veel
leesplezier!
Schooltijden en afspraken over het wegbrengen en ophalen
Bij het halen en brengen zijn ouders welkom op het plein. Mocht de actuele situatie rondom
Corona hierom vragen, vragen we jullie vooral nieuwe kinderen en ouders de gelegenheid
te geven op plein te zijn en anders buiten het hek te wachten bij het halen en brengen.
Kinderen verzamelen zich bij de stamgroepleider. Vanaf 8.20 uur mogen de kinderen
(zelfstandig) naar binnen gaan. De stamgroepleider komt aan het eind van de dag waar
mogelijk samen met de kinderen naar buiten. Voor ouders met kinderen op beide locaties
gelden verruimde breng- en ophaaltijden. Vanaf 8.15 uur en van 14.30 tot 14.45 uur zijn
er stamgroepleiders op het plein aanwezig die de kinderen opvangen.We vragen jullie om
kinderen ‘s ochtends niet eerder dan 8.15 uur op school te laten zijn.
De kinderen zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 14.30 u uit.
Op woensdag zijn ze om 12.15 u uit.
Contact
Wij nemen graag de tijd om met u over het welbevinden en / of de ontwikkeling van uw
kind te praten. Een afspraak maken kan altijd, dit gaat het meest handig via de mail.
Mailen kunt u naar: voorletter.achternaamleerkracht@delinge.nl
Een afspraak voor een gesprek plannen we bij voorkeur vanaf 15.00 uur, op woensdag
na 13.00 uur.
Afwezigheid
Indien uw kind ziek is vragen we u voor 8.30 u naar school te bellen
(Flierenhofstraat: 0481-461827). Wij stellen het op prijs als huis–, tandartsafspraken of
andere afspraken buiten schooltijd gepland worden. Heeft uw kind toch een afspraak bij de
tandarts, specialist of anderszins, dan kunt u ons dat ook melden door een e-mail te sturen
of een briefje te schrijven.
Pauze en lunch
Als tussendoortje en eventuele aanvulling op de boterhammen bij de lunch vragen we u
fruit en/of groente als komkommer/tomaat/wortel/etc. mee te geven. Voor wat betreft het
tussendoortje en de lunch vragen we u uw kind drinken in een drinkbeker mee te geven en
brood in een broodtrommel. Op deze manier werken we samen aan bewustwording ten
aanzien van een gezonde manier van leven en een schoon milieu met zo min mogelijk afval.
Viering
Op IKC Donatushof vinden er regelmatig vieringen plaats. Hierbij laten een aantal
stamgroepen elkaar, en u als ouder*, graag zien waar in de stamgroep aan gewerkt is.
Deze vieringen zijn dit schooljaar vrijdag, van 11.30 uur tot 12.00 uur. We delen het
rooster van de vieringen aan het begin van het schooljaar. Ook op de borden bij de
stamgroepen hangt een schema waarop u kunt uw kind zien wanneer de viering is. Het is
belangrijk dat we ons allemaal aan dezelfde afspraken houden tijdens de viering: we zijn
stil en houden de aandacht gevestigd op wat er op het podium gebeurt! Kom op tijd en
verlaat de viering pas als deze afgelopen is. Bij vieringen met de hele school is het niet
altijd mogelijk dat er ouders bij zijn, vanwege de veiligheid.
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* In de periode tot aan de herfstvakantie verwachten we er i.v.m. Corona verstandig aan
te doen nog zonder ouders te vieren. Uiteraard zal ook de actuele situatie bepalen wat er
mogelijk is. We delen in dat geval foto’s om jullie een indruk van de viering te geven.
Verjaardag
De verjaardagen worden in groep 5 t/m 8 gevierd met de kinderen in de stamgroep. We
stellen het erg op prijs als uw kind een gezonde traktatie meeneemt en maak daarbij voor
de stamgroepleider geen onderscheid.
Uitnodigingen voor feestjes worden niet op school uitgedeeld. Het uitdelen zorgt vaak voor
onrust bij de start van de dag en we voorkomen op deze manier teleurstelling bij kinderen
die geen/weinig uitnodigingen krijgen.
Gym
De kinderen gymmen 1 x per week. Zij krijgen op dinsdag les van een vakleerkracht.
Tijdens de gym mogen geen sieraden gedragen worden. Ook moeten lange haren vast met
een elastiek of met een zachte haarband. Daarnaast is het verplicht zaalgymschoenen te
dragen.
Kringen
De kinderen presenteren zich in groep 5,6 tijdens verschillende kringen. De kinderen
krijgen informatie over wat er bij elke kring van ze verwacht wordt, of ze alleen of samen
de kring voorbereiden en natuurlijk een planning van het moment waarop de kringen
gehouden worden.
Corvee
Alle kinderen hebben een paar keer per jaar gedurende een week corvee. U kunt hierbij
denken aan hulp bij het vegen van de groep, het legen van de vuilnisbak en de oud
papierbak of plantjes water geven. Dit neemt ongeveer 10 minuten per dag in beslag. De
kinderen weten wanneer ze aan de beurt zijn en regelen zelf vervanging wanneer ze
verhinderd zijn.
Hoofdluis
In onze groepen hebben we soms te maken met hoofdluis. Mocht u hoofdluis bij uw kind
constateren, dan vragen we u dit te melden bij de stamgroepleider. Zo kunnen we andere
ouders direct informeren en er samen voor zorgen dat we snel weer luisvrij zijn.
Algemene afspraken
● Direct voor (tot half 9) en direct na school (half 3) mag er op het plein niet gevoetbald
worden. Dit om ervoor te zorgen dat iedereen die naar school komt of naar huis gaat,
rustig over het plein kan lopen.
● De kinderen mogen geen kauwgom kauwen op school en op het schoolplein.
Geen kauwgom op weg naar school voorkomt een hoop viezigheid.
● Mobiele telefoons mogen voor, tijdens en na schooltijd, binnen de schoolhekken, niet
aanstaan. Indien uw kind tijdens schooltijd moet bellen, kan dit in overleg met de
stamgroepleider in de meeste gevallen met de schooltelefoon.
Blokperiode:
Tijdens de blokperiode in groep 5,6 wordt er gedurende een bepaalde periode gewerkt aan
o.a. taal / spelling / begrijpend lezen / schrijven / projectopdrachten en creatieve
opdrachten. We leren de kinderen hun werk te plannen voor elke blokperiode. Voordelen
van leren plannen zijn: vooruitkijken/denken, besef van tijd bij het maken van een
opdracht, een goede verdeling van vakken en opdrachten en jezelf leren kennen in wat
werkt en wat (nog) niet.
De blokperiode wordt altijd gezamenlijk gestart. Er wordt samen gekeken naar de planning
en de taken en wie op welk moment instructie krijgt.
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Veilig internetten:
Op school en thuis maken kinderen veel gebruik van internet. De meeste kinderen surfen
heel wat af op internet. Zij kunnen er veel informatie ophalen voor werkstukken,
spreekbeurten en maken gebruik van allerlei leuke spelletjes.
Wat doen we om te zorgen dat onze kinderen veilig online gaan? Op school werken
kinderen met duidelijke gerichte zoekopdrachten op internet. Zomaar wat surfen, chatten is
niet toegestaan.
Daarnaast maken we duidelijke afspraken met kinderen:
Geloof niet alles wat je op internet ziet of leest
Toon respect voor anderen
Geef nooit persoonlijk informatie door
Bij vervelende, schokkende berichten waarschuw je de juf/meester.
De stamgroepleider toont interesse voor wat kinderen op internet doen. Alleen zo kun je
kinderen op internet goed begeleiden bij hun activiteiten en kun je ze digibewust maken.
We vragen u thuis dit onderwerp ook regelmatig bespreekbaar te maken. We adviseren u
ook regelmatig mee te kijken wat betreft het computergebruik en het mogelijke gebruik
van de mobiele telefoon van uw kind. Bespreek wat te doen als je iets niet prettig, raar,
vervelend vindt. Daarbij maakt het niet uit of het berichten zijn die aan jou of aan een
ander zijn gericht. Hoe kun je iemand anders aanspreken, wanneer vraag je hulp van
iemand anders hierbij. Mocht het van belang te delen wat er speelt, we zijn graag op de
hoogte zodat we hierop kunnen inspelen.
Schooltuinen groep 5:
In het voorjaar starten we met de schooltuinen. Ieder kind mag in het schooltuinencomplex
bij de Ward en het Dijkmagazijn een moestuintje verzorgen van ruim 1 x 4 meter!
Begeleiding, zaai- en plantgoed en gereedschap worden verzorgd door vrijwilligers van
Lingewaard Natuurlijk. Kijk maar eens op www.lingewaardnatuurlijk.nl. Meer informatie
volgt te zijner tijd. Ook de vraag om hulp, want assistentie van ouders of opa’s en oma’s is
bijzonder welkom.
Huiswerk
Op IKC Donatushof krijgen de kinderen niet wekelijks huiswerk mee naar huis. Wel vragen
we de kinderen een paar keer per jaar thuis te leren voor de topografie toets. We delen een
brief met tips hoe je deze toets goed kunt leren. Kringen worden door kinderen thuis
voorbereid. Jullie ontvangen de planning en de werkwijze van de verschillende kringen.
We vinden het belangrijk dat kinderen thuis lezen. Voor kinderen die wat minder
gemakkelijk lezen kan het helpen om thuis een vast moment af te spreken om een boek te
lezen. Samen naar de bibliotheek, samen lezen, een mix met voorlezen en zelfstandig
lezen werkt vaak erg stimulerend. Door regelmatig te lezen wordt zo de leesmotivatie en
hopelijk vooral het leesplezier vergroot!
Engels groep 6:
Vanaf het moment dat groep 5 naar de schooltuinen gaat start voor groep 6 de
kennismaking met Engels.
Heeft u nog vragen? Stel ze gerust!
Team stamgroep 5-6
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