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Markelo, september 2016 

 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 

 

Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit 

boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs maar vooral 

informatie die specifiek geldt voor groep 5. 

  

Wij nodigen u aan het begin van dit schooljaar uit voor een gesprek. Dit noemen wij de 

ouder-kind avond. In dit gesprek vertelt u ons over uw kind.  

Wij hebben ervoor gekozen de meer praktische informatie te verzamelen in dit 

informatieboekje zodat een extra informatieavond niet noodzakelijk is.  

 

Wij hopen dat de informatie in dit boekje duidelijk is.  

 

Heeft u toch vragen? U kunt bij de leerkracht van uw kind terecht!  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Nienke Vunderink N.Vunderink@marcant-bsv.nl  

Saskia van Ulsen     S.vanUlsen@marcant-bsv.nl  

  

Leerkrachten groep 5/6 

 

 

mailto:N.Vunderink@marcant-bsv.nl
mailto:S.vanUlsen@marcant-bsv.nl
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Informatie school 

 

Oecumenische Basisschool De Welp 

Basisschool De Welp is een Oecumenische basisschool met een enthousiast team. 

‘Oecumenisch’ betekent dat we begrip en respect hebben voor alle geloven en dat we 

streven naar een ‘wij’ gevoel, ook al geloven we wellicht niet hetzelfde.  

Basisschool De Welp is een moderne school waar ieder kind welkom is.   

We gebruiken de methode ‘Trefwoord’ om vorm te geven aan onze identiteit. In deze 

methode staan Bijbelverhalen, spiegelverhalen, liedjes, gedichten en gebeden. Het gaat 

hierbij vooral om de gedachte erachter: de moraal van het verhaal en wat dat voor jou zou 

kunnen betekenen.  

 

Meervoudige Intelligentie (MI) 

Een ander, wezenlijk, onderdeel van ons onderwijs is dat we, met name, de zaakvakken 

vormgeven vanuit de gedachte van Meervoudige Intelligentie. Deze theorie gaat ervan uit 

dat iedereen een voorkeur heeft voor een manier van leren. We geven kinderen de ruimte 

te leren op eigen wijze en stimuleren kinderen hun kwaliteiten in te zetten om zich te 

ontwikkelen, te ontplooien en te presenteren. Concreet betekent dit onder andere dat 

kinderen leren met behulp van verschillende werkvormen.  

 

Continurooster 

Wij werken op Basisschool De Welp  met een continurooster. Alle kinderen eten in de 

middagpauze op school, in de eigen klas, met de eigen leerkracht. Na het eten is er tijd om 

buiten te spelen onder begeleiding van de pleinwacht. Uw kind heeft dus twee 

pauzemomenten op school. Uw kind heeft voor het korte pauzemoment drinken en wat te 

eten (tussendoortje zoals fruit) nodig en voor de middagpauze drinken en eten (lunch). 

 

Rots & Water 

Door de hele school wordt aandacht gegeven aan de sociale emotionele ontwikkeling van de 

kinderen door het geven van Rots & Water trainingen. De leerlingen oefenen tijdens de 

lessen om in alledaagse situaties hun wensen en grenzen aan te geven. Ook leren de 

kinderen te kijken naar hun eigen gedrag in bepaalde situaties. Respect voor jezelf en de 

ander staat centraal. We zullen kinderen in conflictsituaties herinneren aan wat ze bij Rots & 

Water hebben geleerd. Ook in andere situaties zullen we refereren aan de trainingen zodat 

kinderen leren hoe om te gaan met bepaalde situaties en hun eigen gedachten / gevoelens 

en handelen daaromtrent.  
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Informatie groep 5 

 

Even voorstellen 

Op maandag en dinsdag krijgen de kinderen les van juf Nienke. Op woensdag, donderdag en 

vrijdag geeft juf Saskia les. 

 

Nienke: Ik werk nog steeds met veel plezier op De Welp. Samen met mijn man en mijn zoon 

van 16 woon ik in Enschede. In mijn vrije tijd doe ik een beetje aan sport (hardlopen), ik lees 

graag, houd van tuinieren, winkelen en ga graag (uit) eten met vrienden. Ik ga ook erg graag 

op vakantie, vooral stedentrips vind ik leuk. 

 

Saskia: Op woensdag, donderdag en vrijdag geef ik les in groep 5/6. Op dinsdag ben ik ook 

op school aanwezig als intern begeleider. Dit alles doe ik met veel plezier. Ik woon in 

Haaksbergen. Als ik niet aan het werk ben volg ik de studie Toegepaste Psychologie en ben ik 

druk met sporten (dansen). Tevens vind ik het leuk om creatief bezig te zijn. Ik heb erg veel 

zin in dit schooljaar! 

 

Gymnastiek 

Op maandag en donderdag hebben de kinderen gymnastiek.  

We fietsen samen naar de sporthal en terug naar school. Wanneer uw kind niet mag 

gymmen of douchen horen we dit graag van U (eventueel met een briefje) Dit om 

misverstanden te voorkomen. 

  

Taal/ spelling 

We koppelen ons taalonderwijs vanuit de kerndoelen aan de thema’s van MI. Daarnaast 

wordt er goed in de gaten gehouden welke categorieën (spellingsregels) aangeboden 

worden in de aankomende Cito spellingstoets. De kinderen krijgen iedere week een nieuwe 

regel aangeboden en/of  een herhalingsregel, waar in de klas spelenderwijs mee geoefend 

wordt. Elke dag herhalen we de regels en oefenen we met het 5 woordendictee. 

Op  vrijdag krijgen de kinderen een dictee over bovengenoemde regels. 

De kinderen kunnen ook thuis oefenen met de regels van de week. Zij krijgen geen huiswerk 

mee op papier maar kunnen iedere dag  (ca. 10 minuten) oefenen op de computer m.b.v. 

het programma: www.bloon.nl  Zij weten zelf hoe ze kunnen inloggen. Vooral voor zwakke 

spellers is dit oefenen erg belangrijk. 

 

  

http://www.bloon.nl/
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Engels 

We willen al vroeg beginnen met het aanleren van eenvoudige woordjes en begrippen. Er 

zijn speciale lesboeken bij de methode “Take it easy” voor de groepen 5/6, die wij ook 

gebruiken in groep 7/8.  Zo zal de aansluiting bij het voortgezet onderwijs nog beter worden. 

 

Lezen 

Dit bestaat uit: 

Technisch lezen. Hiervoor maken we gebruik van de methode Estafette waar de kinderen 

onder begeleiding of zelfstandig werken in een lees- en werkboek. Het tempo oefenen we 

met de boekjes Vloeiend en Vlot, Racelezen met teksten, woordflitsen en Ralfi. 

Begrijpend lezen oefenen we met actuele teksten en leren we leesstrategieën aan uit de 

methode Nieuwsbegrip en het Citohulpboek voor begrijpend lezen. Daarnaast gebruiken we 

teksten die aansluiten bij de thema’s van MI. 

 

Rekenen 

We werken met de methode Wereld in Getallen.  

De leerstof wordt in ca. drie niveaus aangeboden. De kinderen die gemakkelijk rekenen 

kunnen snel zelfstandig aan het werk en zij krijgen extra verdiepingsstof aangeboden.  

Voor de kinderen die moeite hebben met rekenen is er ruimte voor een extra instructie.  

Ook krijgen deze kinderen wat meer herhaling aangeboden.  

De tafels zijn in groep 5 erg belangrijk. De komende periode worden de tafels van 7, 8 en 9 

aangeboden. Wanneer een nieuwe tafel aangeboden wordt krijgen de kinderen een 

werkblad mee naar huis, zodat ze thuis kunnen oefenen en u ook weet met welke tafel we in 

de klas bezig zijn.  

 

Wereldoriëntatie 

In groep 5 wordt er een start gemaakt met de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en 

natuur. Dit gebeurt aan de hand van projecten op basis van Meervoudige Intelligentie (MI).  

Eén project duurt ca. 3 weken. We starten met een aardrijkskundeproject over ons eigen 

land. De kinderen maken kennis met kaarten en plattegronden. 

Ieder project wordt gestart met het bespreken van de vragen die de kinderen aan het einde 

van het project moeten kunnen beantwoorden.  

 

Handvaardigheid /tekenen 

Aan ieder project proberen we een teken- of handvaardigheid opdracht te koppelen. We 

zorgen ervoor dat diverse technieken aan bod komen en vinden het belangrijk, dat alle 

kinderen met verschillende technieken gewerkt hebben. 
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Natuurlijk wordt er nog veel meer gedaan in de klas. Denk aan schrijven, samenwerken, 

maar ook het zelfstandig werken en vooral het zelfverantwoordelijk leren.  

 

Gymnastiek  

Op maandag en donderdag hebben de kinderen gymnastiek.  

We fietsen samen naar de sporthal en terug naar school. Wanneer uw kind niet mag 

gymmen of douchen horen we dit graag van U (eventueel met een briefje). Dit om 

misverstanden te voorkomen. 

 

Contact  

Als u iets wilt vragen, doorgeven of een afspraak wilt maken, wilt u dit dan doen tussen de 1e 

en 2e bel of na schooltijd. Om 8.30 uur zijn we er voor de kinderen en willen we de les graag 

starten. 
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Contactgegevens 

 

Oecumenische Basisschool de Welp 

J. Ooststraat 13 

7475 CX Markelo 

0547-361885 

info@dewelp.nl  

www.dewelp.nl 

 

Directeur 

Michèle Kraal 

 

Intern Begeleider (IB) 

Saskia van Ulsen 

 

Vertrouwenspersoon 

Marlein Reurink 

 

mailto:info@dewelp.nl
http://www.dewelp.nl/

