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Algemene zaken die gelden voor groep 6:  
 

 Na gymnastiek douchen kinderen 

 Bij de verjaardag van een leerkracht verzamelen we € 0.50 per leerling. Daarvan wordt een 
cadeau namens de klas gekocht (door duo-/of parallel-collega) 

 Voor het Sinterklaasfeest trekken we in/met de klas lootjes 

 We doen mee aan het project “De brandweer” en “Leesvirus” 

 Groep 6 heeft de opdracht de Kerstmusical ten tonele te brengen 

 We maken geen Vaderdag/Moederdag cadeau meer in de bovenbouw 

 We gaan met de groepen 5 en 6 samen op schoolreis 
 
Wie waar wanneer: 
 

 Meester Marcel op maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag in groep 6a 

 Juf Ulka op maandag t/m donderdag in groep 6b 

 Meester Henk op woensdag in groep 6a 

 Meester Henk op vrijdag in groep 6b 
 

 
Huiswerk:  
 

 Aardrijkskunde en Geschiedenis 
o Na elk blok krijgen de leerlingen een samenvatting mee naar huis. De week erop 

volgt de toets. 

 Rekenen 
o Elke week werken de leerlingen aan hun weektaak. Wanneer dit op vrijdag niet af is, 

krijgen ze een kopie mee naar huis. 

 Spelling 
o Tijdens elk blok krijgen de leerlingen de woorden van de week mee naar huis. Aan 

het eind van het blok hebben ze het controledictee. 

 Taal  
o Tijdens elk blok krijgen de leerlingen de woordenschatwoorden mee naar huis. Het is 

goed om kennis te nemen van de betekenis van deze woorden (deze komen terug op 
de toets) 

 
Boekbespreking en spreekbeurten: 
 
Na de herfstvakantie starten we met de presentaties boekbesprekingen en spreekbeurten. 
 
  
 
 

Memo 
Praktische zaken groep 6 voorwerpen 
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Overige belangrijke data groep 6: 
 

 inloop-/kijkavond donderdag 8 november 2018 

 bezoek aan de bibliotheek donderdag 15 november 

 brandveilig leven gastles vrijdag 16 november 

 Kerstmusical op woensdagavond 19 december 2018 

 leesbevorderingsproject Leesvirus februari-maart 2019 

 voorstelling cultuurmenu, Kidsblues 19 maart 2019 

 Schoolreis woensdag 3 juli 2019 
 

  
Beroep op ouders: 
 

 Sportdag (begeleiding leerlingen)  

 Schminken Kerstmusical op 19 december 2018 

 Luizenpluizen 
 


