Lispeltuut Special groep 5
Nieuwsbrief van basisschool Annie M.G. Schmidtschool

Schooltijden
Om 8.25 klinkt de schoolbel, op dat moment wordt er verwacht dat alle kinderen bij de
leerkracht in de rij komen staan. Om 8:30 uur wordt gestart met de lessen en dienen
de kinderen in de klas te zijn.
Het begin en einde van de lessen worden duidelijk gemarkeerd door de schoolbel. Dat
betekent dat de kinderen bij de aanvangsbel direct aan de slag gaan en dat de les tot
de eindbel duurt. Vervolgens moeten de lesmaterialen nog opgeruimd, de stoelen op
tafel gezet, de jassen en tassen nog gepakt etc. Het moge duidelijk zijn dat de
kinderen niet om klokslag 14:45 uur buiten kunnen zijn. Wanneer uw kind een gymles
heeft aan het einde van de ochtend of middag betekent dit dat de kinderen zich bij de
bel gaan aankleden en dus later op het schoolplein zijn. Wij rekenen op uw begrip.
Te laat komen is niet leuk voor uw kind en storend voor de medeleerlingen en
leerkracht. Het is belangrijk dat iedereen op tijd is zodat de lessen op tijd beginnen.

Communicatielijnen
Op de Annie M.G. Schmidtschool zijn en voelen we ons als team verantwoordelijk
voor het welzijn, het onderwijsaanbod en de ontwikkeling van alle kinderen.
De leerkracht is uw aanspreekpunt als het gaat om alle zaken rondom uw kind.
Denk hierbij aan welbevinden, voortgang, onderwijsaanbod en ontwikkeling.
De intern begeleider ondersteunt de leerkracht bij het onderwijskundig proces van
de groep en het individuele kind. In specifieke gevallen zal zij aansluiten bij
gesprekken van ouders met de leerkracht. De leerkracht blijft ook in die gevallen
uw aanspreekpunt, omdat alle informatie bij de leerkracht samenkomt. Hij/ zij
heeft het volledige plaatje en communiceert dit vanuit zijn/ haar expertise met u.
Voor algemene zaken en beleidszaken kunt u terecht bij de directieleden. Als er
zaken zijn waar u met de leerkracht van uw kind niet uitkomt kunt u aankloppen
bij de directie. De directie meldt en bespreekt dit altijd met de betreffende
leerkracht en zorgt ervoor dat de leerkracht de communicatie weer kan
overnemen.
In de Lispeltuut staat algemeen schoolnieuws. We brengen u hiermee op de
hoogte van de lopende onderwijsprocessen en schoolactiviteiten.
Berichten over groepsactiviteiten worden door de leerkrachten op de groepspagina
op MSI geplaatst.
Voor vragen of mededelingen kunt u contact opnemen met de leerkracht via Mijn
School info. Ook kunt u na schooltijd altijd even binnen lopen.
Mijnschoolifo
In Mijnschoolinfo bent u zelf verantwoordelijk van het bijhouden van de gegevens
van u en uw kind. De wijzigingen die u invoert zijn voor de school direct zichtbaar.
U bepaalt zelf welke gegevens u zichtbaar maakt voor andere gebruikers (de school
heeft wel inzage in alle gegevens).

Huiswerk


Als school kijken wij kritisch naar het meegeven van huiswerk. Het doel van het
huiswerk dient helder te zijn voor een leerling;




- de stof is behandeld in de klas, zodat het voor de leerling herkenbaar is.
- de stof die wordt meegegeven is een herhaling, inoefening van het geleerde in de
klas (functioneel leren).
- leren dragen van eigen verantwoordelijkheid door de kinderen



Dit heeft tot de volgende concrete afspraken per groep geleid:
- maximaal 1 x per week leerwerk (voor de zaakvakken)
- maakwerk (maximaal 1 blad per week)
- Spreekbeurt
- Eventueel extra oefenstof, dit krijgt uw kind mee op het moment dat bepaalde
stof extra inoefening vereist.
Nieuw in groep 5
Zaakvakken
In groep 5 werken wia overkoepelende thema’s aan de zaakvakken. Voor deze
zaakvakken (wereldoriëntatie) krijgen de kinderen voor het eerst leertoetsen mee
naar huis. Ze krijgen een samenvatting en een link naar een filmpje om thuis te
oefenen. Het is belangrijk dat de kinderen de stof in hun eigen woorden kunnen
vertellen en de betekenis van de begrippen weten.
Spreekbeurt
In goep 5 geven alle kinderen een spreekbeurt. Het is de bedoeling dat de
kinderen tdeze spreekbeurt thuis, met uw hulp, voorbereiden. U krijgt van de
leerkracht ruim op tijd door wanneer de spreekbeurten plaatsvinden.

Fietsen op het plein
Wij vragen leerlingen om hun fietsen in de rekken neer te zetten
Met het oog op de veiligheid is fietsen op het schoolplein verboden; ook voor de
allerkleinsten!

