Informatieboekje

groep 6-7
2018-2019

Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Ook dit jaar nodigen we u aan het begin van het schooljaar uit voor een
kennismakingsgesprek, dit o.a. ter vervanging van de informatieavond
die voorheen plaats vond. We hebben de praktische informatie die u
gewend was tijdens de informatieavond te krijgen op papier gezet. Voor
overige informatie verwijzen wij u naar de schoolgids, de schoolkalender
en de website.
Heeft u vragen, neem dan contact met ons op. U bent altijd welkom.
We willen er, samen met u, een mooi schooljaar van maken.
Met vriendelijke groet,
Team De Heiberg
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Juf Tatiana Voeten t.voeten@kporoosendaal.nl
Hoi, ik ben juf Tatiana.
In 1993 ben ik afgestudeerd aan de PABO in Breda.
Vanaf toen ben ik werkzaam op de Heiberg. Na
mijn studie heb ik allerlei opleidingen gevolgd. Ik
heb mijn RT diploma, ben gedragsspecialist en
rekencoördinator. Ook ben ik bouwcoördinator
en zit ik in het kernteam.
Ook ben ik bovenschools voor het KPO aan de slag als rekenspecialist.
Ik ben getrouwd met Jeroen en samen hebben wij 2 jongens. Luuk is 14
jaar en Mick is 12 jaar en zitten beiden op het JTC.
In mijn vrije tijd loop ik hard, wandel ik graag en kijk ik het liefst naar
Netflixseries.

Juf Mandy Venhorst m.venhorst@Kporoosendaal.nl
Hallo, ik ben juffrouw Mandy. Al een aantal jaar met
veel plezier werkzaam op de Heiberg. De afgelopen
periode heb ik vooral veel les
gegeven in de middenbouw. Naast het lesgeven aan
groep 6-7 ben ik medeverantwoordelijk voor het ICT
gebeuren bij ons op school. Op dinsdag zal ik lesgeven
aan groep 1-2c.
De afgelopen jaren heb ik mijn kennis ontwikkeld met
betrekking tot de hoogbegaafde kinderen.
Ik ben de trotse moeder van een dochtertje Mara (juli 2017). December
2018 verwacht ik een zoontje. Daarom zal ik dit schooljaar half
november met zwangerschapsverlof gaan.
In mijn vrije tijd wandel en winkel ik graag.
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Schoolafspraken
Onze 10 schoolleefregels zijn:
1. Fouten maken mag, je bent op school om te leren.
2. Ik mag er zijn, jij mag er ook zijn
3. We luisteren naar elkaar.
4. We hebben respect voor onze spullen/ dieren/ bloemen en planten/ elkaar.
5. Kom op voor jezelf en voor een ander.
6. Heb je al gelachen vandaag?
7. School schoon, heel gewoon.
8. Stel je vraag, dat helpt!
9. Voor vriendschap werk je samen
10. De Heiberg, daar voel je je thuis.
- De school begint iedere ochtend om 8.45u en ’s middags om
13.15u. Laat uw kind niet te vroeg naar school komen om onrust bij
de poort te voorkomen. Om 8.35 en 13.05 gaat de bel en kunnen de
kinderen naar hun klas. Vanaf 8.30 en 13.00 surveilleren leerkrachten op het schoolplein.
- Om de speelruimte op het schoolplein zo groot mogelijk te houden
willen wij u vragen uw kind te voet naar school te laten komen indien mogelijk. Komt hij/zij wel met de fiets dan moet de fiets in het
daarvoor bestemde fietsrek geplaatst worden.

- Uw kind is ziek? Of kan om een andere onvoorziene reden de school
niet bezoeken? Dan verzoeken wij u vriendelijk dit 's ochtends tussen 8.00 uur en 8.30 uur te melden aan onze administratie. Dat
kan telefonisch via 0165 - 556091 of per mail via MSI. Graag naar
beide leerkrachten. Ook willen wij graag de reden van de afwezigheid weten.
- Een mobiele telefoon heeft uw kind op school niet nodig. Is er toch
een reden om de telefoon mee te nemen, dan kunt u bij juf Marian
terecht voor toestemming. Uw kind houdt de telefoon zelf in beheer. De leerkracht is hier niet voor verantwoordelijk
- Op woensdag / donderdag / vrijdag hebben wij de schoolafspraak
dat iedereen fruit meeneemt.
- Uw kind neemt zowel voor de ochtend als de middag drinken (niet
koolzuurhoudend) mee naar school. Graag in een beker die vaker
gebruikt kan worden, voorzien van de naam. In de ochtend hebben
we ook een eetpauze. Wij stimuleren dat de kinderen dagelijks fruit
meenemen. Op woensdag, donderdag en vrijdag is dit een vaste regel.
Klassenafspraken groep 6-7
Er gelden in onze groep een aantal afspraken die met de kinderen samen zijn gemaakt;
Binnenkomen:
- Iedereen hangt zijn jas en tas netjes op aan de kapstok.
- Iedereen komt meteen de klas binnen en gaat naar zijn plaats.
- Iedereen begint aan het extra werk dat voor hem/haar klaar ligt.

WC gebruik:
- Het eerste half uur na het begin van de les gaat er niemand naar de
WC.
- Er gaat maximaal 1 persoon naar de WC (behalve voor de pauze).
- Er gaat niemand naar de WC tijdens de uitleg.

Gymles:
Elke vrijdag hebben de kinderen een gymles. We gaan om 09.30u naar
De Bergspil voor onze gymles. Deze duurt tot 10.45u. Iedereen moet
gymkleding en gymschoenen meenemen naar de gymles. Zonder gymschoenen mag er vanwege hygiëne en veiligheid niet worden gegymd.
Na de gymles stimuleren wij dat de kinderen zich met een washandje,
handdoek en een deo roller (geen spuitbus) opfrissen.
Verjaardagen:
Als de kinderen jarig zijn mogen ze op school trakteren. In principe kan
dat op elke dag van de week. Tijdens bijzondere activiteiten als Kerstviering, sportdag e.d. is het voor de kinderen minder leuk om te trakteren. Mocht u twijfelen kunt u altijd even met de leerkracht overleggen.
Schrijfspullen:
De kinderen schrijven in hun schriften met vulpen (stabilo mag na overleg met de leerkracht). Verder beschikken de kinderen over een potlood, gum, liniaal en kleurdoos. Kinderen mogen eigen schrijfspullen
meenemen, mits deze in een etui passen die in het laatje kan. Het is
handig als de kinderen een eigen schaartje hebben.
Weekbeurt:
Iedere week zullen twee kinderen uit groep 6 en twee kinderen uit
groep 7 worden aangewezen voor de weekbeurt. Zij zijn verantwoordelijk voor:
- uitdelen en ophalen van boeken en schriften
- tablets aansluiten op de stroom
- opruimen en vegen van de klas
Als uw kind weekbeurt heeft, zal het dus iets na schooltijd klaar zijn.
Mocht uw kind een dag niet kunnen, dan vragen we de kinderen zelf te
ruilen met een klasgenoot.

Huiswerk:
Groep 6:
• 1 keer per week, afwisselend taal en rekenen (op
dinsdagochtend mee naar school)
• Wekelijks de les woordenschat van Nieuwsbegrip (digitaal). Dit
dient op maandagochtend gemaakt te zijn.
Groep 7:
• 1 keer per week, huiswerk rekenen (op maandagochtend mee
naar school)
• 1 keer per week, taal/spelling (op vrijdagochtend mee naar
school)
• Wekelijks de les woordenschat van Nieuwsbegrip (digitaal). Dit
dient op maandagochtend gemaakt te zijn.
Agenda:
Een agenda is nog niet verplicht in groep 6-7, maar wel aan te raden om het
huiswerk en toetsen in te schrijven en zo het leren vooruitplannen te bevorderen.
We zullen tijdens het opgeven van het huiswerk met de kinderen oefenen hoe
ze dit goed in een agenda noteren.
Op maandag/dinsdag na een vakantie zijn de kinderen huiswerkvrij.
De kinderen krijgen het huiswerk ongeveer een week van tevoren op.
Op de opgegeven dag, moeten de kinderen hun huiswerk ’s morgens
bij zich hebben. Als de kinderen het huiswerk niet af hebben op het
afgesproken tijdstip wordt dit genoteerd door de leerkracht. Bij drie
aantekeningen moeten de kinderen deze dag om 15.30 nablijven. Zij
krijgen dan een opdracht van de leerkracht. De kinderen moeten het
huiswerk dan alsnog maken en de volgende dag laten zien.
Zo willen wij de kinderen leren om zorgvuldig met hun huiswerk om te
gaan.

Proefwerken en toetsen:
Regelmatig krijgen de kinderen een proefwerk van een zaakvak, Engels
of verkeer op om thuis te leren. Hiervoor krijgen ze meestal een samenvatting of een werkboekje mee naar huis. Ze krijgen het proefwerk
ongeveer een week van tevoren op. Indien uw kind een onvoldoende
heeft behaald voor een leertoets, zullen we u hierover middels MSI
informeren. Methodetoetsen van bijvoorbeeld rekenen, taal, spelling
en begrijpend lezen worden niet van tevoren opgegeven. Hiervoor
hoeven de kinderen niet thuis te leren, ze oefenen hiervoor immers op
school. Proefwerken en toetsen worden niet mee naar huis gegeven.
Mocht u een proefwerk of toets van uw kind in willen zien dan kan dat
na schooltijd.
Boekbespreking:
In groep 6 en 7 houden de kinderen een boekbespreking. Ze krijgen
hiervoor informatie mee naar huis waarmee ze hun boekbespreking
thuis kunnen voorbereiden. De boekbesprekingen vinden plaats tussen
de herfstvakantie en de kerstvakantie. De kinderen krijgen ruim van
tevoren te horen wanneer ze hun boekbespreking moeten houden.
Werkstuk:
De kinderen van groep 7 maken over het onderwerp van hun spreekbeurt ook een werkstuk. Ze krijgen hiervoor uitleg mee naar huis waarin staat wat de verwachtingen zijn en met tips over hoe het aan te pakken. We geven voor de carnavalsvakantie uitleg over het maken van de
werkstukken en voor de meivakantie moeten de werkstukken ingeleverd zijn.

Spreekbeurt:
In groep 6 en 7 houden de kinderen een spreekbeurt. Ze krijgen hiervoor uitleg mee naar huis waarin staat wat de verwachtingen zijn en
met tips over hoe het aan te pakken. De kinderen van groep 6 houden
hun spreekbeurt voor de meivakantie en de kinderen van groep 7 na de
meivakantie. De kinderen krijgen ruim van tevoren te horen wanneer
ze hun spreekbeurt moeten houden.
Kinderpostzegels groep 7
De kinderen van groep 7 kunnen vanaf woensdag 26 september Kinderpostzegels verkopen. Zij ontvangen hierover in de klas vooraf informatie.
Deze woensdag mogen de kinderen die meedoen aan de actie om 12.00 naar
huis. Deelname aan de kinderpostzegelactie is vrijblijvend.
Verkeer groep 7
De leerlingen van groep 7 doen dit jaar hun verkeersexamen. Ze maken eerst
een schriftelijk examen (4 april) en als ze dit hebben behaald, mogen ze deelnemen aan het praktisch verkeersexamen (8 april). Uiteraard zullen we in de
klas de theoretische examens voorbereiden en oefenen. De kinderen kunnen
thuis ook digitaal oefenen.
Het praktisch examen kunnen de kinderen met u samen voorbereiden.
T.z.t ontvangt u hierover meer informatie.
Voorlopig advies groep 7
Bij het tweede rapport (maart) ontvangen uw kind en u een eerste
uitstroomadvies. Dit advies zal in een gesprek met uw kind, u als ouders en de leerkrachten worden besproken.

Wij hopen op een fijn en leerzaam schooljaar. Wanneer u merkt dat er
iets niet prettig verloopt voor uw kind of wanneer uzelf vragen heeft,
bespreek dit dan met ons. U bent altijd van harte welkom als ouder.
Samen met u kunnen we uw kind het beste begeleiden. Om uw
zoon/dochter goed te begeleiden hebben we ook de hulp nodig van de
ouders. Om rustig met u in gesprek te gaan, verzoeken we u na schooltijd (12.00 uur of 15.30 uur) langs te komen.

We hopen dat het een leerzaam en een plezierig schooljaar zal worden.

Met vriendelijk groet,
juf Tatiana
juf Mandy

