Welkom in groep 8, een leuk maar ook spannend schooljaar. Na dit schooljaar vliegen de kinderen naar één
van de VO-scholen.
Leerkrachten
Groep 8 krijgt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag les van meester Jelmer en op woensdag van
meester Timmy.
Stagiaires
De eerste helft van het schooljaar is er een eerstejaars student in de groep, haar naam is Plien de Haan. Zij
zal op de donderdagen aanwezig zijn en af en toe een (les)activiteit voor haar rekening nemen. De tweede
helft van het schooljaar loop op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Rens van Mourik stage in groep 8.
Rens is een LIO-student, dit is de laatste stage voor het afstuderen.
Onze werkwijze
Zoals in de schoolgids beschreven staat, werken wij met minimaal 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.
Huiswerk
Iedere week zal er huiswerk opgegeven worden, dit huiswerk wordt genoteerd in de agenda. De agenda
gaat dan ook iedere schooldag mee naar huis. Het huiswerk wordt op de afgesproken (genoteerde) dag
besproken/ nagekeken.
Spreekbeurt, werkstuk, boekbespreking
In groep 8 wordt er 1 boekbespreking/ boekendoos, 2 werkstukken en 1 spreekbeurt gehouden. De
kinderen krijgen een informatieblad mee waar precies op staat wat er van hen verwacht wordt.
Gymtijden
We gymmen op vrijdag van 13.00 uur tot 14.00 uur. Groep 8 gaat te voet (evt. fiets aan de hand) naar de
gymzaal bij basisschool ‘De Parel.’ De gymlessen worden verzorgd door de leerkracht. Kinderen die daar
toestemming voor hebben mogen vanaf de gymzaal naar huis.

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. Houd voor de data van de online open dagen en de minilessen de websites van de
VO-scholen in de gaten. De scholenmarkt is dit jaar vervangen door een folder.
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. We hopen dat er in
de loop van dit jaar weer wat ruimte ontstaat, binnen de regels, om dergelijke activiteiten te kunnen en
mogen organiseren.

