Bouwsprong van de midden- naar de bovenbouw.
Na de zomervakantie begint uw kind in de bovenbouw.
De bovenbouw is een groep met zesde-, zevende- en achtstegroepers.
Ieder jaar blijkt de overgang een flinke stap voor de kinderen.
Dat is eigenlijk best logisch. De kinderen hebben als zesdegroeper weer
de positie van jongste. De andere kinderen zijn groter, ouder en de leerkracht
spreekt de kinderen anders aan. Toch blijkt ieder jaar dat de zesdegroepers, in de
loop van het jaar, hun plekje wel weten te vinden. Ze veranderen op hun eigen
moment van middenbouwer in bovenbouwer. En dat is eigenlijk een mooi proces.
Praktisch
In de bovenbouw mogen de kinderen sloffen of binnenschoenen aan, maar dat is niet
verplicht. Kinderen die graag een plantje willen verzorgen, mogen er eentje
meebrengen. Niet elk kind heeft daar nog behoefte aan.Net als in de middenbouw,
hebben kinderen twee laatjes om hun spullen in op te bergen.
Wat hebben de kinderen nodig:
- vulpen of Stabilopen
- schrijfpotlood
- gum
- liniaal
- schaar
- Prittstift
- kleurpotloden en eventueel stiften
- liniaal
- etui
De naam erop is altijd handig. Vanaf groep 7 hebben de kinderen een rekenmachine
nodig.
We gymmen op dinsdagochtend en donderdagmiddag. We fietsen daar met elkaar
naartoe, in tweetallen. De zesdegroepers gaan met een ouder kind. De route is altijd
hetzelfde. Alleen als dat van de ouders mag, mogen kinderen zonder juf fietsen.
U geeft de school toestemming om uw kind zonder juf te laten fietsen d.m.v. een
formulier. Dat formulier krijgt u in de eerste week. Als uw kind om wat voor reden
ook, nog niet alleen mag fietsen, gaat hij of zij met de juf mee. Over het algemeen
fietsen de leerkrachten met de groep mee.
Werken
In de bovenbouw zal uw kind veel werkjes herkennen van de middenbouw.
We borduren voort op wat de kinderen al geleerd hebben. We besteden meteen
weer aandacht aan de tafels. Nieuwe werkjes worden één voor één geïntroduceerd.
In de werktijd gaat uw kind zoveel mogelijk zelfstandig aan de slag. Kinderen die hulp
nodig hebben bij het plannen, zullen die hulp natuurlijk krijgen. Elk kind krijgt een
weekoverzicht waarop het werk wordt genoteerd en zo nodig voor de volgende dag
gepland. Iedereen houdt de eigen werkjes bij in een aftekenboekje.
In groep 5 heeft uw kind al kennis gemaakt met het vak geschiedenis van de
methode ‘Wijzer’. In de bovenbouw wordt dit uitgebreid met de vakken
aardrijkskunde, topografie en natuur & techniek. Deze lessen worden ook afgesloten
met een toets. Na iedere vakantie ontvangt u van ons een overzicht, waarin u precies
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kunt zien wanneer er methodetoetsen zijn. In de bovenbouw zijn er vaste
instructiemomenten per jaargroep voor rekenen, Engels, begrijpend lezen, verkeer,
de zaakvakken en muziek.
Huiswerk
In de bovenbouw krijgen de kinderen regelmatig huiswerk. Het is fijn als u voor uw
kind een 23-rings multomap aanschaft met wat tabbladen er in. Al het huiswerk kan
hierin verzameld worden. Op iedere maandag moet de map mee naar school. Op
deze dag wordt huiswerk nagekeken en uitgedeeld. In de loop van het schooljaar
wordt er van zesdegroepers ook een boekbespreking of spreekbeurt verwacht.
Aan het begin van het schooljaar organiseren we een ouderavond, speciaal voor de
ouders van de zesdegroepers. We gaan dan dieper in op leerstofaanbod en
praktische zaken. In november plannen we een praatavond voor groep 6, waar u
individueel voor wordt uitgenodigd. Op die avond praten we over uw kind en hoe hij
of zij de overstap ervaart.
Tot slot vragen we u om uw kind vooral de ruimte te geven om te wennen aan de
bovenbouw. Misschien heeft u zelf ook wat tijd nodig om aan al die nieuwe zaken te
wennen. Weet dat vragen vrij staat, het liefst na schooltijd, zodat we in de ochtend
onze aandacht kunnen richten op de kinderen.
Fijne vakantie en tot volgend schooljaar.
Nanouk, Annemieke, Debbie, Marijke en Barbara
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