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Flyer  
 

 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

Via deze flyer brengen wij u op de hoogte 

brengen van een aantal algemene zaken 

in onze groep. 
 

Aanwezigheid in de groep 

Groep 7 krijgt op maandag en dinsdag les 

van juf Marijn en op woensdag tot en met 

vrijdag les van juf Wilke.  

 

Stagiaires 

Dit jaar zijn er, tot nader bericht, geen 

stagiaires in groep 7 aanwezig.  

 

Contact 

Wij vinden het belangrijk om contact met 

u te hebben. Als u een gesprek wilt, dan 

kunt u met ons een afspraak maken. Ook is 

er de mogelijkheid om ons een e-mail te 

sturen. Wij zullen onze mail beantwoorden 

op onze eigen werkdagen. Ons e-

mailadres staat onderaan deze brief.   

Van 8.15 uur tot 14.15 uur zijn wij niet 

beschikbaar, omdat wij dan het onderwijs 

verzorgen. Alleen de hoognodige 

informatie (zoals ziekmeldingen, 

huisartsbezoek, etc.) kan telefonisch 

doorgegeven worden.  

Weektaak 

Iedere dag tijdens zelfstandig werken, 

werken de kinderen aan hun weektaak. 

Met een weektaak plannen de kinderen 

zelf hun werk in.  

Op de weektaak staan opdrachten die 

het kind binnen de schoolweek af dient te 

hebben. Ieder kind mag bij het werken 

aan de weektaak zelf kiezen aan welk 

onderdeel hij wil werken.  

Huiswerk 

Elke week zal er op vrijdag huiswerk 

meegegeven worden. Dit huiswerk wordt 

een week later op vrijdag weer besproken. 

In groep 7 wordt er in principe één keer 

per week huiswerk opgegeven. Uw kind 

mag hiervoor een agenda gebruiken, 

maar het is niet verplicht. Volgend jaar in  

 

 

 

groep 8 wordt er structureel met een 

agenda gewerkt. Wanneer het huiswerk 

niet af is of niet meegenomen is naar 

school, wordt er een aantekening 

gemaakt. Wanneer uw kind drie 

aantekeningen heeft wordt er extra 

huiswerk meegegeven.  

Naast huiswerk, kan het voorkomen dat de 

leerkracht leerwerk mee naar huis geeft. 

Dit leerwerk valt niet onder huiswerk.  

 

Boekbespreking, spreekbeurt en werkstuk 

In groep 7 wordt een boekbespreking, een 

spreekbeurt en een werkstuk gemaakt.  

Wij zijn als school nog wel opzoek naar een 

juiste vorm van een spreekbeurt of 

werkstuk. Hier hoort u later meer over! 

 

Eten en drinken 

De kinderen nemen voor de 

ochtendpauze en voor de lunch eten en 

drinken mee. Zij plaatsen dit in de mandjes 

of in de koelkast.  

Wij zien graag dat de kinderen gezond 

eten en drinken bij zich hebben, conform 

de afspraken omtrent de gezonde school.  

Gymtijden 

Op vrijdagmiddag hebben de kinderen 

bewegingsonderwijs van 12.30 - 13.15 uur 

onder leiding van meester Bram. 

Meester Jelmer neemt de kinderen om 

13.15 uur weer mee terug naar school.  

 

Gebruik mobiele telefoons 

Steeds meer kinderen nemen een mobiele 

telefoon mee naar school. De volgende 

schoolregels hanteren wij: 

- Het meenemen van een mobiele 

telefoon naar school is geheel op eigen 

risico. 

- Op school mag de mobiele telefoon niet 

gebruikt worden. Dit geldt zowel in de klas 

als tijdens de pauzes. 
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- De mobiele telefoon dient geheel 

uitgeschakeld, dus niet op vliegtuigstand, 

bewaard te worden in het eigen postvakje 

van het kind.  

- Wanneer de mobiele telefoon toch 

onder schooltijd wordt gebruikt, wordt 

deze ingenomen en volgt een gesprek 

met leerling en ouder(s)/verzorger(s).   

 

Advies Voortgezet Onderwijs 

In de week van 26 t/m 30 juni (2023) 

vinden de adviesgesprekken plaats. In dit 

gesprek wordt het voorlopig schooladvies 

gegeven.  

 

Veilig Verkeer Nederland 

Op dinsdag 28 maart 2023 maken de 

kinderen uit groep 7 het theoretisch 

praktijkexamen. De datum voor het 

praktijkexamen volgt nog.  

Voor meer informatie, tips en oefeningen 

kijk eens op: : www.vvn.nl of 

examen.vvn.nl. 

Klassenouders 

Ook dit schooljaar zijn wij weer op zoek 

naar klassenouders. De klassenouders 

ondersteunen de leerkracht onder andere 

bij het regelen van vervoer, begeleiding bij 

activiteiten en ondersteuning in de klas bij 

drukke/bijzondere dagen.  

Wanneer u hierin geïnteresseerd bent kunt 

u zich bij één van ons aanmelden via 

Social Schools.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data  

- Vrijdag 9 september: schoolreis 

- 16 t/m 20 september: startgesprekken 

(onder schooltijd) 

- Woensdag 21 september: start schoolfruit 

(op de woensdag, donderdag en vrijdag) 

- 14 t/m 18 november: oudergesprekken 

(onder schooltijd) 

- 20 t/m 24 februari: oudergesprekken 

(onder schooltijd) 

- 26 t/m 30 juni: adviesgesprekken 

Voor overige activiteiten binnen onze 

school verwijzen wij u graag naar de 

ouderkalender. 

 

Met vriendelijke groet, 

Marijn Sieben en 

Wilke Steenkamp  
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