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Schoolvakken
Rekenen

We starten dit jaar met de nieuwe versie van Wereld in Getallen, WIG 5.
We zullen dit jaar aan de slag gaan met het herhalen en verdiepen van de
stof uit voorgaande jaren.

Taal/Spelling
Begrijpend lezen

Wereldoriëntatie

Engels
Topografie
Station Zuid

Schrijven
Muziek
Verkeer

We werken hier met de methode Taalverhaal.nu.
We werken met Nieuwsbegrip XL. Dit zijn 2 lessen in de week: 1
basistekst en 1 andersoortige tekst met hetzelfde onderwerp en
dezelfde leesstrategie. Om een nog beter begrip te krijgen van de
teksten, gaan we ook aan de slag met Weerwoord van Kentalis.
We werken met Faqta. We leren kinderen kennis en 21e eeuwse
vaardigheden waarbij ze spelenderwijs hun eigen talenten ontdekken.
Onderzoeken, ontdekken en de ontwikkeling naar zelfstandigheid staat
centraal.
Hello World is de methode die we gebruiken.
We gaan dit jaar Europa ontdekken.
We werken in groep 7 met Station Zuid om de leesvaardigheid van de
kinderen op peil te houden. We leggen vooral de nadruk op plezier in lezen
en het herkennen en omgaan van leesmoeilijkheden in teksten.
We werken met de methode Klinkers.
We werken vanaf dit jaar met 123zing.
Groep 7 heeft dit jaar verkeersexamen, bestaande uit het theorie- en
praktijkexamen. Hierover krijgt u een aparte brief.

Gym
De gym wordt gegeven op maandag en donderdag. Juf Annabelle geeft de gymles. Er zijn ook
geregeld gastlessen van vakdocenten. We verwachten dat de kinderen gymkleding (korte broek,
shirt, gympakje en eventueel gymschoenen) meenemen op deze dagen. Een deo-roller is
toegestaan, maar geen spuit-deo. Dit i.v.m. kinderen met allergie/astma.
Mocht uw kind niet kunnen gymmen, dan willen we dit graag via Parro of d.m.v. een ondertekend
briefje. Uw kind blijft in dat geval op school.
Lokaal
Groep 7 en 8 werken samen in één mooie, grote ruimte. De ruimte is zo ingericht dat de kinderen
kunnen kiezen of ze geel, blauw of rood willen werken. De kinderen van groep 7 en 8 werken dus
bij de verwerking door elkaar heen. De meeste instructies krijgen de kinderen van hun eigen
leerkracht. Er zijn ook een aantal vakken die de groepen samendoen, zoals Engels, creatief, Faqta
e.a.

1

Huiswerk
Het streven is om twee keer op vaste dagen in de week huiswerk mee te geven, bijvoorbeeld
dicteewoorden oefenen, begrijpend lezen, rekenen of taal. De vaste dagen zijn maandag en
donderdag. Daarnaast kan een derde opdracht zijn leerwerk van Engels of iets
opzoeken/meenemen voor Faqta. Het huiswerk staat altijd op het whiteboard in de klas.
Waardevolle spullen
Uiteraard raden wij aan om uw kind zo min mogelijk waardevolle spullen mee te geven naar school.
Ook al passen we allemaal zoveel mogelijk op, het kan toch een keer kwijtraken.
Sleutels en telefoons moeten de kinderen bij binnenkomst in het mandje leggen. Dit mandje gaat
in de afgesloten kast. Om 15.00 uur mogen ze het weer pakken.
Kindgesprekken
Gedurende het jaar houden we kindgesprekken. Die gaan over vragen als: Waar ben je goed in?,
Wat wil je nog leren?, Waar heb je hulp bij nodig?, Hoe kan je nog zelfstandiger je werk doen?.
Kanjertraining
Op onze school benaderen wij de kinderen positief. Ieder kind wil te vertrouwen zijn.
Dit is de uitgangspositie van de kanjertraining. In het weekprogramma is het een vast onderdeel.
Door middel van verhalen en oefeningen laten wij de kinderen kennismaken met de kanjerregels:
We vertrouwen elkaar.
We helpen elkaar.
Niemand speelt de baas.
Niemand lacht uit.
Niemand blijft zielig.
Samen met de kinderen hebben we regels voor onze groep opgesteld, waardoor we met z’n allen
werken aan een goede sfeer en een fijn werkklimaat.
Contact
U neemt contact met ons op als u het idee heeft dat dit nodig is. Bijvoorbeeld als het gaat over
de resultaten van uw kind, problemen die zich voordoen (op school of thuis), of als u gewoon
graag wilt weten hoe het gaat met uw kind in de groep. Wacht hier niet te lang mee! Een afspraak
kunt u maken door even een e-mail of Parro bericht te sturen naar één van ons.
Wij nemen contact met u op als wij denken dat dit nodig is i.v.m. bv zijn of haar resultaten,
gedrag of als we uw kind gaan bespreken met IB of externen. Wilt u er daarom voor zorgen dat
uw gegevens correct op het noodformulier komen te staan?
Wij hopen op een gezellig en leerzaam jaar!
Jules Huijskens en Erik van Leeuwen
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