
 

 

 

 

Praktische informatie van groep 6 

 
Globale planning van de week: 
Hieronder kunt u een globale planning van de week vinden. Zo nu en dan kan er natuurlijk het 
een en ander veranderen. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met wanneer juf 
Engelbracht voor de klas staat. Dan ziet de planning er net wat anders uit. Taal activiteit kan 
zowel spelling als taal betekenen. Dit wisselt elkaar af.  

 
Psalm:  
Elke week wordt er een nieuwe Psalm opgegeven volgens een vaste lijst. Deze Psalm wordt 2x 
per dag gezongen. Verder worden elke dag ook enkele Psalmen gezongen, die de kinderen al 
eerder geleerd hebben, om ze zo in het geheugen van de kinderen te houden.  

 
Bijbelse Geschiedenis:  
Drie keer in de week wordt er aan het begin van de dag een Bijbelvertelling gehouden. Dit 
gaat volgens het rooster van ‘Hoor het Woord’.  Dit jaar zijn we begonnen met de verhalen 
over David. Dit zal duren tot net voor de kerstvakantie. Daarna komen de kerstverhalen aan 
bod. Na de kerstvakantie zullen verhalen uit het Nieuwe Testament verteld worden. 
Voornamelijk wonderen en gelijkenissen van de Heere Jezus. Aan het einde van het jaar 
hopen we verder te gaan in het Oude Testament met de koningen van Israël.  
 
Absentie/telefoonlijst: 
Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet op school kan komen, wilt u dat dan 
doorgeven via het verzuimformulier wat u kunt vinden op de website? Of een bericht sturen 
via Parro? 
 
Agenda en huiswerkmap: 
De kinderen krijgen in groep 6 bijna elke dag huiswerk op. Daarom is het fijn als de kinderen 
elke dag hun map en agenda meenemen. Op deze manier kunnen zij voor een toets ook nog 
even de leerstof overkijken. De bedoeling is dat de map en de agenda netjes blijven.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   

Gym: 
Op vrijdag hebben de kinderen gymmen. We gaan dan op de fiets naar gym. De kinderen 
krijgen gymmen van meester Vos. Wanneer juf Engelbracht op vrijdag voor de klas staat zal zij 
gym geven. Wij vinden het fijn wanneer elk kind zijn/haar gymkleren meeneemt.  
 
SeVo:  
Ook in groep 6 hebben we “Wonderlijk Gemaakt”. De volgende onderwerpen zullen 
besproken worden: 
▪ Een herhaling van groep 5 over de geboorte en het beoordelen van lichaamstaal. 
▪ We hebben een les over vriendschap, verliefd, verloofd getrouwd. Denk hierbij ook aan 
aanraking etc. 
▪ Er gaat een les over “lichaamstaal” (emoties tonen, je lichaam groeit). 
▪ Een les over “Hulp inroepen”. (hulpweb en hulp vragen). 
 
Spreekbeurt/boekbespreking: 
Alle kinderen houden een spreekbeurt of een boekbespreking dit jaar. Die spreekbeurt of 
boekbespreking moet aan bepaalde eisen voldoen en wordt aan de hand daarvan 
beoordeeld. Deze punten krijgen de kinderen mee naar huis. De spreekbeurten/ 
boekbesprekingen starten ongeveer na de kerstvakantie.  
 
Geboorte broertje/zusje: 
Kinderen mogen als zij een broertje of zusje hebben gekregen, trakteren en langs de andere 
juffrouws/meesters van de school met het geboortekaartje. 
 
Zendingsgeld en Woord en Daad: 
Elke maandag halen we zendingsgeld op en de laatste vrijdag van de maand voor Woord en 
Daad. 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Juf Buitendijk 


