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In dit boekje staan een aantal belangrijke en praktische zaken van groep 5. Via de 
klassenouders zal er t.z.t. een groeps-app worden aangemaakt, zodat er adequaat informatie 
kan worden uitgewisseld. Tevens wordt er elke week een weekmail gestuurd per groep 5. 
Schoolbrede info komt via een aparte mail via de directie.  
Bewaart u dit boekje goed?! Tevens komt deze info op de website van School B te staan. 
 
Meesters en juf 
Groep 5a 
Meester Emiel werkt op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. 
 
Groep 5b 
Meester Wolter staat op maandag, dinsdag en woensdag voor de groep. Op vrijdagochtend 
is hij op school voor ICT-zaken. 
Juf Nancy staat op donderdag en vrijdag voor de groep. Op de woensdag is juf Nancy op 
school voor studentenbegeleiding (onderzoek 4e jaars KPZ student). 
 
Aanvangstijden 
De schooldeur gaat om 8.05 uur open en om 8.15 uur start de les. Ouder(s)/verzorger(s) 
mogen de kinderen indien wenselijk naar binnen brengen. We vragen u wel om vlot afscheid 
te nemen van uw kind, voor de rust en overzicht en zodat we ook echt om 8.15 uur kunnen 
beginnen. Informatie voor de leerkracht kunt u, behalve persoonlijk, ook mailen. Voor 
schooltijd kunt u dringende zaken natuurlijk altijd melden. 
 
Communicatie 
Bij vragen, opmerkingen of onduidelijkheden nodigen wij u uit om bij ons te komen. Loopt u 
even binnen voor- of na schooltijd, dan overleggen we op dat moment of maken ter plekke 
een afspraak. Na schooltijd is er (bijna) altijd tijd voor een gesprek. 
Wij streven ernaar om het e-mailverkeer zo beperkt mogelijk te houden.  
Voor veel zaken geldt: een beller is sneller (0521-513446)! 
Niet-dringende en/of praktische zaken kunnen wel via e-mail worden doorgegeven. 
Wanneer u ons e-mailt, mag u binnen 3 werkdagen van de leerkracht die u heeft 
aangeschreven een reactie verwachten. In de praktijk zullen we veel sneller reageren 
natuurlijk.  Onze e-mailadressen: 
 
5a: Emiel.slot@stichtingopkop.nl  
5b: Wolter.delange@stichtingopkop.nl  
      Nancy.hoekstra@stichtingopkop.nl  
 
 
Dringend verzoek: Wilt u bij een e-mail voor groep 5b de duo-collega in de “cc” zetten, zodat 
beide collega’s op de hoogte zijn. 
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Klassenafspraken 
Elke klas heeft zo zijn eigen groepsdynamiek. We merken dat elk jaar, na de 6 weken 
zomervakantie, binnen elke groep de lijnen opnieuw moeten worden uitgezet. Hoe liggen de 
verhoudingen tussen de kinderen? Welke kinderen zijn leiders, wie zijn volgers? Wat is de 
groepsnorm? Aangezien groepssfeer een groot deel van het schoolplezier en ook resultaten 
kan beïnvloeden is het in ieders belang om dit goed te begeleiden.   
Vanaf de start van het nieuwe schooljaar worden er door de kinderen, samen met de 
leerkracht, groepsafspraken gemaakt. We hanteren hiervoor het stappenplan zoals die 
benoemd wordt in het boekje “De gouden weken,” geschreven door Boaz Bijleveld. Deze 
gelden niet alleen in de klas maar ook op het plein. Afspraken over het werk, omgangsregels, 
etc. Het is prettig, wanneer u het er thuis ook met uw kind over heeft. 
 
Pauze: 
Groep 5 heeft ’s morgens 15 minuten pauze buiten. Wilt u eraan denken gezond eten en 
drinken mee te geven. Voor het buitenspelen hebben we binnen fruitpauze. 
Tijdens het buitenspelen zijn er leerkrachten aanwezig. Bij slecht weer mogen de kinderen in 
de klas keuzewerk doen. Om 11.45 uur eten we gezamenlijk in de klas. Vanaf 12.00 uur tot 
12.30 uur zijn wij buiten. De middaglestijd is vanaf 12.30 uur tot 14.15 uur. 
Op de vrijdag is de middagpauze een kwartiertje later i.v.m. de drukte rond school. 
De kinderen zijn op woensdag om 12.15 uur vrij. 
 

Etui 
In groep 5 krijgen de kinderen ook allemaal eigen werkmateriaal, zoals potloden en pennen. 
Hiervoor hebben de kinderen een etui nodig, wilt u deze meegeven? Hier passen al hun 
spullen in en dit voorkomt veel gezoek in de la. Het is niet toegestaan om werkmateriaal op 
tafel te houden (in een houder o.i.d.). 
 
Gymnastiek 
We hebben gymles op maandag en donderdag. De groepen 5 gymmen samen. Op maandag 
krijgen de kinderen les van een vakdocent, meester Danny. Op donderdag krijgen ze les van 
de groepsleerkrachten. Vanaf groep 3 douchen de kinderen na de les. We bedoelen hiermee 
even opfrissen, dus niet uitgebreid de haren wassen en inzepen. Het is handig om een 
plastictas in de gymtas te doen, zodat de natte handdoek direct mee naar huis genomen kan 
worden. Wanneer kinderen aan het eind van de middag gymmen, wordt er niet gedoucht 
i.v.m. tijdsbesparing. De hele gymtas gaat op donderdag mee naar huis. Geeft u de gymtas, 
met korte broek, t-shirt en (goed passende) gymschoenen op maandag weer mee? 

Verzoek: controleert u (samen met uw kind      ) de maat van de gymschoenen?? 
 
 
Portfolio-gesprekken 
Bij ons op school is het gebruikelijk dat uw kind jaarlijks twee portfoliogesprekken heeft. 
Deze kind-oudergesprekken voeren we vanaf de kleutergroepen. Ook in groep 5 worden er 
data geprikt, waarop uw kind zelf gaat vertellen over zijn/haar ontwikkeling en vorderingen 
aan de hand van verzameld werk. U krijgt hier t.z.t. een uitnodiging voor. In het begin van 
het jaar is er ook weer het startgesprek. Ook hiervoor ontvangt u t.z.t. een uitnodiging. 
Indien wenselijk is er altijd ruimte om een gesprek met de leerkrachten aan te vragen 



 

 

Spreekbeurten  
Alle kinderen komen dit schooljaar minstens één keer aan de beurt om een spreekbeurt te 
houden. We hopen dat u uw kind (indien wenselijk/nodig) hierbij begeleidt.  
We maken rond de herfstvakantie een indeling. Uiteraard zullen we dit ook met hen 
bespreken en een ‘handleiding’ uitdelen. 
 
Kinderpodium 
Ook dit jaar geven we met de klas een optreden voor de school, vaders, moeders, opa’s, 
oma’s en andere belangstellenden. De datum van ons optreden is vrijdag 31 januari 2020. 
Zet u het vast in uw agenda?  
 
  
Krant in de klas en boekbespreking 
Dit jaar mogen de kinderen kiezen of ze, naast de spreekbeurt, een boekbespreking of een 
‘krantenknipsel’ willen presenteren. Bij het krantenknipsel is het de bedoeling dat de 
kinderen zelf iets vertellen over het meegenomen artikel of de foto. Dit artikel mag ook 
digitaal, van websites als nos.nl of nu.nl.  
Bij de boekbespreking is het de bedoeling dat kinderen de klas enthousiasmeren voor het 
boek dat ze hebben gekozen. 
Hiermee oefenen de kinderen in het spreken voor de klas en zijn ze betrokken bij de 
actualiteit. De vorm waarin ze dit doen staat vrij; naar eigen inzicht/creativiteit in te vullen. 
Indien wenselijk kunnen de leerlingen een ‘handleiding’ ontvangen over hoe ze dit zouden 
kunnen doen. Ook voor dit onderdeel maken we rond de herfstvakantie een indeling. 
 
Hulpouders 
We hopen op de nodige hulp van ouders voor wisselende zaken. Op deze manier kunnen we 
samen de schooltijd nog leuker en aantrekkelijker maken. De klassenouder(s) vervullen een 
belangrijke rol gedurende het schooljaar. Zij zijn de schakel tussen leerkrachten en ouders. 
Bij bijzonderheden en activiteiten wordt door de leerkracht de hulp ingeroepen van de 
klassenouder om zo snel en praktisch te kunnen handelen. Ook dit jaar rekenen wij op een 
goede samenwerking met u.  
Naast een klassenouder (één aanspreekpunt, het mogen er ook twee zijn), zoeken we een 
aanspreekpunt voor de volgende onderdelen: 
-Techniekouder (aantal keer per jaar lessen verzorgen in samenspraak met de leerkrachten) 
-Creatieve ouder (op de vrijdagmiddag helpen) 
-Luizenouder (op de vaste pluismomenten van het jaar helpen) 
-Thema-ouder (bij de start van een nieuwe periode de klas en er buiten aankleden, bv voor 
seizoenen of met bepaalde feesten) 
Via de mail of anders tijdens de kennismakingsgesprekken vernemen we graag of u iets voor 
ons kan/wil betekenen. 
 
Verjaardagen 
Om 9.45 uur zingen we voor de jarige en mag er getrakteerd worden. Om 10.00 uur mag 
hij/zij met één klasgenootje bij alle juffen en meesters langs om te trakteren. Om 
teleurstellingen te voorkomen vragen wij u om uitnodigingen voor evt. feestjes buiten 
school aan genodigden uit te delen. De verjaardagen van de meesters en juffen vieren wij op 



 

 

onze meesters- en juffendag aan het eind van het schooljaar. Over de invulling van deze dag, 
krijgt u t.z.t. informatie. 
  
Cadeautjes verjaardagen 
Op onze school maken wij geen Vader -en Moederdag cadeautjes. We maken voor de 
verjaardagen van vader en moeder wel met de kinderen een cadeautje als ze dit willen.  
 
 
Vrije dagen 
Groep 5 gaat vrijdagmiddag nu ook naar school. Andere vrije dagen en vakanties staan in de 
kalender. Wilt u vrij vragen voor een speciale gelegenheid, dan kan dit via de directie. 

WhatsApp 
Op School B communiceren we graag op een gestroomlijnde manier met ouders. Dit 
betekent dat dingen die schoolbreed gelden tot u komen via de nieuwsbrief of via een 
mailtje waar nodig. Voor de klassen geldt dat info in principe wordt gedeeld via de weekmail. 
Dit jaar ontvangt u vanuit uw eigen groep een weekmail.                                                              
Nu zijn er los van deze wegen ook vaak korte boodschappen of oproepen. Het is hierbij onze 
wens dat er per groep een Whatsappgroep is. Hier zit de leerkracht niet in, maar deze wordt 
beheerd door de klassenouder, het aanspreekpunt van de leerkracht. Deze klassenouder 
wordt z.s.m. in het begin van het schooljaar ‘gekozen’ door de leerkracht(en). Mocht u niet 
in deze groep willen, dan dient u dit aan te geven bij de klassenouder. Hij/zij zal er dan voor 
zorgen dat u een mailtje krijgt als er iets wordt gedeeld in de groep. De groep zal vooral 
gebruikt worden voor boodschappen van de leerkracht die hij/zij stuurt aan de 
klassenouder, die het in de groep plaatst. Voor het aanmaken van de groep worden de 06-
nummers gebruikt van één van de ouders/verzorgers. Natuurlijk mogen beide 
ouders/verzorgers zich aanmelden, geef dit dan even aan bij de klassenouder.                       
De appgroep dient uitsluitend gebruikt te worden voor zakelijke/praktische kwesties, niet 
voor sociale en persoonlijke issues bijvoorbeeld; deze dient u persoonlijk met de persoon in 
kwestie te bespreken. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een professioneel 
gebruik! 

Ouderportaal van Parnassys 
Onze school werkt met Parnassys. Dit is een informatiesysteem waarin wij alle informatie 
over uw kind verwerken. In dit systeem is het ook mogelijk om toetsen te verwerken. Deze 
toetsen komen digitaal, of door ons handmatig ingevoerd, in het ouderportaal terecht. De 
scores van de toetsen zijn dan thuis door ouders/verzorgers in te zien. Hiervoor heeft u een 
inlogcode nodig. In het begin van groep 3 zult u een mailtje krijgen van de 
groepsleerkrachten, verstuurd vanuit Parnassys, waarin u wordt gevraagd om een 
wachtwoord aan te maken. Als u dit doet, kunt u vanaf dat moment de resultaten inzien van 
uw kind. Bewaart u deze inlog goed?! Bent u hem onverhoopt toch kwijt, mailt u dan even 
naar directie@schoolb.nl. Dan zult u een nieuw mailtje ontvangen. 

Klasbord 
Bij ons op school doen we ontzettend veel leuke en nuttige dingen. Dit willen we graag met 
u delen middels beeld en geluid. Elke groep, soms per parallelgroep, heeft in een jaar een 
Klasbordaccount. Hierin deelt de leerkracht foto’s en video’s van gebeurtenissen op of met 
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school. Dit is een afgeschermde omgeving, AVG-proof, waar u zich voor aan dient te melden. 
In het begin van het schooljaar krijgt u hier een verzoek voor van de leerkracht. Klasbord is 
ook op de telefoon te gebruiken (Apple en Android). Helaas zijn de foto’s niet zomaar te 
downloaden, hier dient u een account voor te kopen, á €3,99 per jaar. Wel is het mogelijk 
om via de computer in te loggen, de rechtermuisknop te gebruiken en de foto te kopiëren 
(en dat is gratis). Als de groep het jaar erna in zijn geheel doorgaat naar de volgende groep, 
dan blijft Klasbord bestaan. Worden groepen gesplitst of anders, dan zal er in het nieuwe 
jaar een nieuwe groep worden gemaakt en krijgt u een nieuwe uitnodiging. De oude groep 
wordt dan verwijderd, dus wilt u nog foto’s hebben, houd hier dan rekening mee. Klasbord 
biedt verder de mogelijkheid om voor €12,50 een jaarboek te laten maken. Wilt u dit, dan is 
dit voor eigen rekening en risico. Wij hebben hier verder geen ervaring mee. Voor vragen 
over Klasbord kunt u terecht bij de groepsleerkrachten. 

Tenslotte 
Wij hopen dat deze informatie duidelijk is en evt. vragen wegneemt. In combinatie met de 
weekbrief vanuit de groep, de nieuwsbrief vanuit de directie en de schoolgids verwachten 
wij u voldoende geïnformeerd te hebben. Er wordt geen informatieavond gehouden. 
Mochten er nog vragen, onduidelijkheden of tips zijn, dan horen wij dat graag. We zien u 
graag allemaal bij de startgesprekken, waarbij ook uw kind aanwezig is.  
 
Mochten er nog vragen, onduidelijkheden of tips zijn, dan horen wij dat graag. 
We hebben er weer zin in en zien uit naar een fijne samenwerking met u als ouder(s), 
verzorger(s)!! 
 
Met vriendelijke groet, 

Wolter de Lange, Nancy Hoekstra en Emiel Slot 
 
 
 


