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WIE ZIJN WIJ?
Welkom in groep 7/8. Wij zijn een gezellige combinatiegroep van
28 leerlingen. In groep 7 zitten er 17 leerlingen en in groep 8
zitten 11 leerlingen. Wij hebben in groep 7 zelfs de eer om een
nieuwe leerling te verwelkomen. Martina wensen wij heel veel
plezier bij ons op school en in onze gezellige klas

Wij krijgen les van twee juffen. Op maandag t/m donderdag van
juf Lindsey en op vrijdag van juf Annick. 

GYM
De kinderen gymmen op dinsdag en
vrijdag in de grote gymzaal.
Op dinsdag eindigen de kinderen bij
de gymzaal. U kunt zelf met uw kind
afspreken of ze zelf naar huis gaan
of dat u op school afspreekt. Op
vrijdag beginnen ze bij de gymzaal. 

CONTACT, ABSENTIES EN KLASSENOUDER
In het formulier over de start van het schooljaar, heeft u
ingevuld welk contact met ons gewenst is. Buiten de specifieke
wensen komen wij bij bijzonderheden uiteraard in de lucht.
Mocht u toch merken dat u behoefte heeft aan meer contact,
dan bent u altijd welkom om een afspraak te plannen!

Absentiemeldingen kunt u doorgeven via Kwieb, onder het kopje
absenties. Andere korte berichten kunt u doorgeven middels
een topic. U kunt natuurlijk ook altijd even binnenwandelen.

De klassenouder van groep 7/8 is dit jaar Mirjam (moeder van
Faye uit groep 8). 

juf Lindsey juf Annick



Sinds dit schooljaar werken wij thematisch. Dit houdt in
dat de doelen van de wereldoriëntatievakken als

aardrijkskunde, natuur/techniek en geschiedenis binnen
een thema worden aangeboden. 6 weken lang staat een

thema centraal en werken we hier 3 middagen in de
week aan. Daarnaast zijn er nog twee themalessen in de

week waarin de leerkracht kennis overdraagt en de
leerlingen hiermee aan de slag gaan. Op dit moment zijn

wij ook bezig met het integreren van taaldoelen in het
thema. Hierdoor zorgen we voor een rijker en

betekenisvoller aanbod en blijft de stof beter beklijven. 
Wellicht heeft uw kind er thuis al over verteld, maar we
zijn nu bezig met het thema 'De strijd tegen het water' 

GRUITDAGEN
Op maandag, woensdag en vrijdag hebben we op
school de zogenoemde 'Gruitdagen'. Het idee is dat
de kinderen deze dagen iets van groenten of fruit
meenemen als tussendoortje. Zo kunnen we in de
klas aandacht besteden aan een stukje
bewustwording en de kinderen iets meegeven over
balans en een gezonde levensstijl.

VERJAARDAGEN
Verjaardagen worden in de

klas met elkaar gevierd.
Hiervoor kunt u met de
leerkracht de dag even

afstemmen. Traktaties kunnen
in de ochtend mee gegeven
worden of in overleg met de
leerkracht op de tijd van het
trakteren gebracht worden

(mocht het iets zijn wat
gekoeld bewaard moeten

blijven). 

THEMATISCH WERKEN

Presentaties
In groep 7 houden de kinderen een
boekbespreking en in groep 8 een

spreekbeurt. Beide maken een
werkstuk. Meer informatie hierover

volgt nog.

Heeft u onze groepspagina op
de website al eens bekeken?
Hier kunt u allerlei informatie
vinden, waaronder wie onze

mediators en
klassenvertegenwoordigers

zijn!

Website



Rekenen
In groep 7 zullen we het cijferend rekenen verder
gaan uitbouwen. Niet alleen plus- en minsommen
komen aan bod, maar ook het vermenigvuldigen
en delen. Deze laatste twee zullen we eerst
kolomsgewijs aanbieden en vervolgens richting
het cijferend rekenen gaan. Hieronder vindt u een
korte uitleg over het cijferen en kolomsgewijs
vermenigvuldigen volgens de methode Pluspunt:

Het rekenen met breuken en procenten zal meer
aan de orde komen. Ook zal er meer gerekend
gaan worden met verhoudingen, waarbij we de
verhoudingstabel toepassen. Naast hele getallen
krijgen decimale getallen ook meer de aandacht. 

Spelling
Binnen de methode Staal gaan we nog zes
laatste spellingsregels aanleren. Regel 29 t/m 34
komen dit jaar nog aan bod. De overige regels
zullen veel herhaald worden. Daarnaast komt er
steeds meer ruimte voor werkwoordspelling. Hier
hebben we ook extra ruimte voor op het rooster
gecreëerd. 

BIJZONDERHEDEN GROEP 7

Aan het einde van groep 7
ontvangt u samen met uw kind een

voorlopig advies. Samen met de
ib-er wordt er gekeken naar welk

advies passend is. Dit advies is
gebaseerd op observaties van de

leerkracht, de toetsresultaten
vanuit de methodes en Cito

gegevens. 
 

Voorlopig advies

Dit jaar doen de kinderen mee
aan het theorie en praktijk

examen. Ter zijne tijd ontvangt
u hier meer informatie over. 

Verkeersexamen

In groep 7 kan het voorkomen dat er
wat huiswerk mee naar huis gaat. Dit zal

niet met regelmaat zijn, maar alleen
wanneer wij dat nodig achten. Het kan

bijvoorbeeld zijn dat ik iets meegeef wat
te maken heeft met de les die we

behandeld hebben, omdat het nodig is
om dat nog even te herhalen. Het is

natuurlijk fijn als u uw kind helpt met het
huiswerk. Wel willen wij u meegeven dat
het voor mij belangrijk is om te zien hoe
uw kind het doet. Als uw kind er zelf niet
uitkomt, een tip van u helpt niet en het

kost u en uw kind te veel moeite, laat het
huiswerk dan voor wat het is. Uw kind

neemt het weer mee naar school en zo
krijgen wij een realistisch beeld van wat

uw kind wel of niet moeilijk vindt. 

Huiswerk



Rekenen
In groep 8 zullen we de geleerde strategieën
verder uitbouwen. Het rekenen met breuken,
verhoudingen, percentages en kommagetallen
zal veelvuldig aan bod komen. Hierbij zullen wij
leren hoe wij breuken en kommagetallen kunnen
vermenigvuldigen en delen. Ook gaan we met
priemgetallen en staartdelen werken.

Spelling
Binnen de methode Staal hebben we inmiddels
alle regels geleerd. De rest van dit schooljaar
zullen we besteden aan het herhalen. Daarnaast
is werkwoordspelling een belangrijk onderdeel,
waar we extra aan zullen gaan werken.

Huiswerk
In groep 8 krijgen de leerlingen iedere woensdag
huiswerk mee naar huis. Dit bestaat uit enkele
rekenopdrachten. Het heeft als doel, naast even
extra oefenen, voornamelijk ook het leren
omgaan met huiswerk. Hoe plan ik dit in en zorg
ik dat ik het weer op tijd mee naar school neem?
Voor het huiswerk krijgen de leerlingen een week
de tijd. De week erop bespreken we het en wordt
er nieuw huiswerk opgegeven. De leerlingen
mogen kiezen of ze digitaal plannen in de
agenda van hun google account of een papieren
agenda aanschaffen. 

Voortgezet onderwijs
Via de website van Scholen aan Zee kunt u als
ouder van een groep 8 leerling informatie vinden.
Wanneer er vanuit Scholen aan Zee meer
informatie bekend is over het reilen en zeilen van
het komende schooljaar, dan zal u deze uiteraard
ontvangen. 
Na het definitieve advies dient u uw kind in te
schrijven via de website. Dit dient voor een
bepaalde datum te gebeuren. Meer informatie
ontvangt u ter zijne tijd. Vanaf dat moment zal de
informatie vanuit de toekomstige school worden
verschaft en kunt u vooral bij hen terecht met
vragen. 

Op 18 en 19 april 2023 vindt de IEP
eindtoets plaats. Deze toets dient ter

bevestiging van het al gegeven
advies. Een definitief advies kan enkel
in overleg omhoog worden bijgesteld,
nooit naar beneden. Meer informatie

krijgt u voor deze tijd of kunt u
vinden op de website van IEP.

BIJZONDERHEDEN GROEP 8

Na de midden afname IEP
in januari/februari

ontvangt u samen met uw
kind in maart een definitief
advies. Samen met de ib-er
wordt er gekeken naar welk

advies passend is. Dit
advies is gebaseerd op

observaties van de
leerkracht, de

toetsresultaten vanuit de
methodes en IEP gegevens. 

 

Definitief advies

Eindtoets

De voorbereidingen voor
kamp en de musical zijn in

volle gang. Wanneer de data
bekend zijn worden deze
met u gedeeld. Overige

informatie ontvangt u te
zijner tijd.

Musical
& kamp

https://www.scholenaanzee.nl/basisschool/
https://apps.scholenaanzee.nl/inschrijven/
https://www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets/

