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Flyer   

 
schooljaar 2021-2022 

In deze flyer van groep 8 leest u groepsspecifieke informatie 

 

Beste ouders/verzorgers,

Welkom in groep 8, een leuk maar ook 

spannend schooljaar. Na dit schooljaar 

vliegt uw zoon/ dochter uit naar één van 

de VO-scholen. Via deze brief willen wij u 

alvast op de hoogte brengen van een 

aantal algemene zaken in groep 8. 
 

Leerkrachten 

Groep 8 krijgt op maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag les van meester 

Jelmer en op woensdag van meester 

Timmy.  

 

Stagiaires 

Vanaf donderdag 16 september loopt 

Simone Snethlage stage in groep 8 (één 

dag per week.) Simone zit in het tweede 

jaar van de lerarenopleiding.  

Contact 

Allereerst willen we aangeven dat we het 

belangrijk vinden, om contact met u te 

hebben. Voor 8.15 uur en van 14.00 tot 

14.15 uur zijn wij niet beschikbaar om u te 

woord te staan. Alleen de hoognodige 

informatie kunnen ouders/verzorgers in 

deze tijd kwijt (ziekmelden, artsenbezoek 

etc.) Wilt u een gesprek, dan is er de 

mogelijkheid om een afspraak te maken. 

Dit kan telefonisch of via Social-Schools. 

Gesprekken vinden inmiddels weer op 

school plaats. 

 

Ook is er de mogelijkheid om ons een 

bericht via Social-Schools te sturen. Wij 

zullen deze mail beantwoorden op onze 

eigen werkdagen/tijden. 

 

Onze werkwijze 

Zoals in de schoolgids beschreven staat, 

werken wij met drie instructieniveaus 

binnen de vakken rekenen, taal, spelling, 

technisch- en begrijpend lezen. 

Met behulp van het ZW-blokje kunnen de 

leerlingen aanvullende uitleg vragen aan 

zowel medeleerlingen als aan de 

leerkracht. We hebben dit jaar extra 

aandacht voor het zelfstandig werken.  

 

Huiswerk 

Elke week zal er huiswerk opgegeven 

worden, dit zal meegaan in een mapje 

waarin ook genoteerd wordt wanneer het 

werk af moet zijn. Het huiswerk wordt op 

de afgesproken (genoteerde) dag 

besproken/ nagekeken. Wanneer het 

huiswerk niet af of niet meegenomen is 

naar school wordt er een aantekening 

gemaakt. Bij veelvuldig vergeten wordt 

extra huiswerk meegegeven.   

 

Spreekbeurt, werkstuk, boekbespreking 

In groep 8 wordt er 1 boekbespreking/ 

boekendoos en 1 spreekbeurt gehouden. 

Ook maken de kinderen een werktstuk. 

De kinderen krijgen een informatieblad 

mee waar precies op staat wat er van hen 

verwacht wordt.  

Gymtijden 

We gymmen op vrijdag van 13. uur tot 

14.00 uur. Groep 8 gaat te voet of op de 

fiets naar de gymzaal bij basisschool ‘De 

Parel.’ De gymlessen worden verzorgd 

door de vakleerkracht, meester Bram. 

Kinderen mogen direct vanaf de gymzaal 

naar huis. Heeft u liever dat uw zoon/ 

dochter weer mee loopt/ fietst naar 

school, dan horen wij dat graag.  
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Gebruik mobiele telefoons 

Wij willen u wijzen op de volgende regels 

die gelden omtrent het meenemen en het 

gebruik van mobiele telefoons: 

• Het meenemen van een mobiele 

telefoon naar school is geheel voor 

eigen risico. 

• Op school mag de mobiele 

telefoon niet gebruikt worden: dit 

geldt zowel in de klas als tijdens de 

pauzes. 

• De mobiele telefoon dient geheel 

uitgeschakeld (dus niet op 

vliegtuigstand) bewaard te worden 

in de Chromebook-kast (met slot.)  

• Wanneer de mobiele telefoon toch 

onder schooltijd wordt gebruikt, 

wordt deze ingenomen. Bij de 

eerste keer krijgt uw kind de 

telefoon aan het eind van de 

schooldag terug. Bij een tweede 

keer nemen wij contact met 

ouders op. 

 

Bij het stellen van regels zijn uitzonderingen 

mogelijk, echter alleen na overleg met de 

groepsleerkracht. 

Advies 

In groep 8 zal uw kind in de loop van het 

jaar een advies krijgen voor het best 

passende niveau voor de middelbare 

school. Hierbij kijken we naar de resultaten 

van uw kind en zijn of haar gedrag in de 

klas. Na het adviesgesprek kunt u uw kind 

aanmelden voor de middelbare school.  

Na aanname op de middelbare school, is 

er in één van de laatste schoolweken een 

kennismakingsmiddag. De middelbare 

scholen proberen deze middag zoveel 

mogelijk op elkaar af te stemmen. Verdere 

informatie omtrent het advies en de 

schoolkeuze volgt later dit schooljaar. 

Evenals de data voor de open dagen.  

In de maand november is er (normaliter) 

een scholenmarkt waarop alle VO-scholen 

zich presenteren.  

 

 

 

Laatste weken groep 8 

De laatste schoolweken in groep 8 zien er 

anders uit dan voor de andere groepen. 

Zo gaan we op kamp en zullen we druk 

gaan oefenen voor de musical, die in de 

laatste week wordt opgevoerd. 

 

Klassenouders 

Ook dit zijn we weer op zoek naar 

klassenouders. De klassenouder 

ondersteunt de leerkracht bij o.a. het 

regelen vervoer/begeleiding bij 

activiteiten en ondersteuning in de klas bij 

drukke/bijzondere dagen. (Mogelijk wordt 

er door de nog geldende Covid-

maatregelen minder een beroep gedaan 

op de klassenouders.) 

Wanneer u hierin geïnteresseerd bent kunt 

u zich bij een ons aanmelden via Social-

Schools. Wij zullen vervolgens een keuze 

gaan maken.  

 

Belangrijke data 

20/24 september→ startgesprekken 

14/18 februari → adviesgesprekken 

19/21 april → centrale (CITO) eindtoets 

15/17 juni → schoolkamp 

6 juli → musical + slotavond groep 8 

 

Voor de overige data verwijzen wij u 

graag naar de kalender in Social-Schools 

en in het onlangs verzonden bericht.  

Tenslotte 

Voor specifieke zaken, vragen of om een 

afspraak te maken kunt u ons een bericht 

sturen via Social-Schools. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jelmer Steenhuizen j.steenhuizen@skbg.nl  

Timmy van Lingen t.vanlingen@skbg.nl  
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