
Welkom in
groep 6B!



Voorstellen
Thirza Visser, leerkracht
Aanwezig op maandag en dinsdag.
Op woensdag en donderdag werkzaam in groep 7. 
Samenwonend met Reitze in Sloten. Thuis vind ik 
het heerlijk om te wandelen. Lekker genieten van 
de buitenlucht en de mooie natuur.

Henja Kinderman, leerkracht
Aanwezig op woensdag, donderdag en vrijdag.
Ik woon in Aldeboarn en af en toe in Heerenveen. 
LAT-relatie met Klaas. Moeder van Jan en Tim, 
bonusmoeder van Gido en Aron. Mijn hobby's zijn 
lezen, sporten (krachttraining, mountainbike) en op 
pad gaan met ons oude campertje.

Marjan Steneker, leerkracht
Samenwonend in Lemmer met Ben, moeder van 
Vince en Sev en hoogzwanger van nummer 3.
Met zwangerschapsverlof, ze komt in het 
voorjaar weer bij ons in groep 6B.



John Roest, onderwijsassistent
Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag.

Megan Sijpersma, 3e jaars Pabo-stagiaire 
Aanwezig op donderdag en vrijdag



Dagindeling

Inloop met lezen en extra hulp

Kring

Rekenen/ stillezen

Pauze (fruit + drinken)

Taal/ Spelling/ gym

Pauze (lunch)

Wereldoriëntatie/ Begrijpend Lezen/ Muziek/ Verkeer/ English/ 
Frysk/ schrijven/ boekbespreking/ spreekbeurt/ Crea



Kanjertraining



Kanjertraining



Adoptiekinderen
"Red een kind"

Iedere maandag mogen
de kinderen geld meenemen 
voor de zending.

Wij sparen voor Frank 
en Sagarika.



Dagopening
"Kind op Maandag"

►Onze godsdienstmethode is Kind op 
Maandag.
Op maandag vertellen we in de kring 
de weekendverhalen en lezen we een 
spiegel- of themaverhaal.
Op dinsdag, donderdag en
vrijdag lezen we het bijbelverhaal 
van die dag en zingen we liedjes. 
Vooral de liedjes op YouTube van 
bijvoorbeeld 'Meester Richard' zijn 
populair.



Rekenen "Pluspunt"
► We werken met de rekenmethode Pluspunt.

Een duidelijke lesstructuur, veel herhaling en niveaudifferentiatie zijn 
belangrijke uitgangspunten van de methode.

Pluspunt werkt met één doel per les en twee doelen in de week.
Kinderen krijgen op deze manier meer ruimte en tijd om zich de doelen eigen te 
maken.

► Daarnaast zijn er parkeerweken waarmee we het hele jaar kunnen invullen en 
het leerprogramma nog meer op maat kunnen maken. Bijvoorbeeld wanneer een 
leerling uitvalt op bepaalde doelen is er ruimte om extra instructie te geven. Of 
juist uitdaging te bieden. Hiervoor zijn de rekenlabs

► Vanaf groep 3 komen de volgende rekenkundige begrippen elk jaar aan bod:
Getalbegrip; optellen en aftrekken; meten; tijd; geld; meetkunde; 
automatiseren en flexibiliseren (snelheid van uitrekenen en strategieën 
gebruiken); verhoudingen en grafieken. Ieder jaar bouwt voort op het vorige 
leerjaar en breidt de stof uit.

► Vanaf groep 4 leren de leerlingen vermenigvuldigen en delen. Vanaf groep 5 
begint men met kommagetallen en met cijferen (schematisch + en – sommen 
uitrekenen). In groep 6 leren de kinderen ook cijferend vermenigvuldigen en 
delen. Ook maken zij dan kennis met breuken. En in groep 7 start men met het 
rekenen met procenten.



Spelling "Staal"
We hebben dagelijks spelling, waarbij het dictee aan de start 
centraal staat. Hierbij worden de woorden ingeslepen en 
besproken bij welke categorie elk woord hoort. De verwerking 
is in het werkboek en/of via de oefensoftware van Staal.



Taal "Taalverhaal.nu"

►Maandag t/m donderdag hebben we taal. Hierbij wordt 
woordenschat, stellen (schrijven van bijvoorbeeld een brief 
of betoog) grammatica en zinsontleding ("Woord- en 
zinsbouw") aangeboden.



Begrijpend lezen "Nieuwsbegrip"
► Begrijpend lezen komt 

natuurlijk bij alle vakken terug 
("Wat moet je bij deze opdracht 
doen?"), maar we oefenen de 
vaardigheden specifiek in op 
twee momenten in de week met 
de methode "Nieuwsbegrip". 
Elke week een nieuwe tekst + 
opdrachten waarbij een actueel 
nieuwsitem centraal staat.



Wereldoriëntatie "Blink"
► De vakken geschiedenis, aardrijkskunde en 

natuur&techniek komen samen bij Blink-Geïntegreerd. 
We werken hier twee keer per week een uur aan.



Schrijven 
"Pennenstreken

► De kinderen 
ontwikkelen hun 
handschrift door 
middel van verbonden 
schrift (lusletters).



Crea

► We proberen zoveel mogelijk facetten 
van (technisch) tekenen, 
handvaardigheid, programmeren en 
techniek voorbij te laten komen op 
woensdagmiddag. Momenteel hebben 
we groep 6A, 6B en 7 door elkaar 
gehusseld en herverdeeld over drie 
groepen. We werken tot de 
herfstvakantie in een circuit met als 
onderwerpen perspectief tekenen, 
tekenen met houtskool en kleien.



Gym

► Elke vrijdag hebben we gym: 45 
minuten toestelles en 45 minuten 
spelles. We volgen de jaarplanning 
van Scoren Voor Gezondheid
(gemeente Heerenveen), zodat we een 
gevarieerd aanbod hebben.

Daarnaast zullen er hopelijk dit jaar 
weer de nodige schoolsporttoernooien 
georganiseerd worden en kunnen we 
meedoen aan diverse workshops, zoals 
SchoolSkeeleren



Boekbespreking en spreekbeurt

► Elke leerling houdt dit jaar een boekbespreking en een 
spreekbeurt. Informatie hierover volgt. Jullie kunnen 
dan samen met je kind beide items inplannen op een 
moment van oktober – mei. De ene leerling vindt het
fijn zo'n moment voor de klas zo snel mogelijk achter de 
rug te hebben, de ander stelt dit liever even uit. Beide 
opties prima, de planning biedt ruimte.



English en Frysk

► Voor Engels gebruiken we de methode "Groove Me" 
waarbij de kinderen aan de slag gaan met de Engelse 
taal dmv een Engelstalig nummer met bijbehorende 
opdrachten

► Voor Fries hebben we de methode "Spoar 8", maar we 
wisselen dit af met filmpjes van de Tsjek (Omrop 
Fryslân)



Verkeer en muziek
Voor verkeer gebruiken we de methode van Veilig Verkeer 
Nederland, dit jaar gaan we dit online doen.
Voor muziek gebruiken we de methode 123zing. De kinderen 
krijgen hun eigen account, zodat ze bijvoorbeeld ook hun 
eigen muziek kunnen componeren.



De fase van het 9-jarig kind
► Het leven van kinderen doorloopt verschillende fases. 

"Het is een fase...." is een veelgehoorde uitspraak bij 
bijvoorbeeld dwarse peuters. Minder bekend is dat het 
9-jarige kind (kan eerder en later beginnen) ook een 
hele specifieke fase doorloopt. Het lijkt een soort 
spagaat tussen het enerzijds kind zijn en anderzijds 
ouder worden en je plek in de wereld ontdekken. Deze 
fase gaat gepaard met een hoop emoties, zie de 
volgende drie sheets.

<--- Boekentip

Review:
'Ik ben 9', een prachtig boek over de
ontwikkelingsfase van de negenjarigen. Een must 
voor negenjarigen, ouders,leerkrachten en 
zorgbieders die met negenjarige kinderen werken. 
Dit prachtige en unieke boek van Bauke Borsboom 
kan helpen in deze onzekere periode.'



zelfstandigheid

afscheiding

Je slikt het voedsel door,
het wordt opgenomen.

eenzaamheid

Het voedsel komt hier
aan om te verteren en
een plekje in jouw leven te krijgen.

Het voedsel wordt omgezet 
in energie en vitaliteit =
levenskracht, om te kunnen 
handelen. Wat wil ik graag 
gaan doen met mijn leven?!

- Muziek
- Spelen/spel
- Natuur
- Creativiteit
- Drama/toneel

• Kind gaat gedrag en emoties nabootsen
kijkt naar de wereld via de ouders en legt daar de basis.

• Kinderziektes.
• Tanden gaan loszitten.

• In deze fase gaan de jongeren toewerken om in 
verbinding te zijn met de ander.

a e

De fase van Het 9-jarig kind



De fase van Het 9-jarig kind



Ontwikkelingsfases



Contact

We zijn bereikbaar via Social Schools en na schooltijd op het 
plein. We zien jullie allemaal graag bij de Startgesprekken!


