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Leerkrachten  
Dit schooljaar krijgen alle leerlingen van groep 6, 7 en 8 te maken met de volgende leerkrachten:    

• Kim Schilders kschilders@kempenkind.nl werkdagen: ma, di, do (tot 14:00) 
• Koen Fokkinga kfokkinga@kempenkind.nl werkdagen di,wo,do,vr 
• Laura Jorissen ljorissen@kempenkind.nl werkdagen ma,di,wo 
• Fabienne van Rijthoven fvrijthoven@kempenkind.nl werkdagen: woe, do, vrij 

De groep is verdeeld in 2 startgroepen. Laura en Fabienne hebben de eindverantwoording over 
startgroep 67 en Koen en Kim over startgroep 78.   
  
Dagindeling groep 6-7-8  
Groep 6-7-8 komt aan linkerzijde (vanaf de voorkant bekeken) door de poort naar binnen en zet de 
fietsen bij de daarvoor bestemde fietsnietjes. Tassen en fruitbakjes kunnen in de gang bij de eigen 
startgroep worden opgeborgen. We beginnen de inloop elke dag met een kwartier lezen. 
Deze geleidelijke inloop geeft de leerkracht de gelegenheid om even persoonlijk contact te maken 
met de kinderen en om extra aandacht aan kinderen te besteden die het op dat moment nodig 
hebben. Na de inloop wordt de dag besproken. De kinderen kunnen zo zien wat het dagprogramma 
is en waar en bij welke leerkracht zij instructies kunnen volgen die dag. Dat zal in het begin even 
wennen zijn, maar snel een routine worden. De kinderen hebben geen vaste plek waar ze de hele 
dag zitten. Ze krijgen wel plekken aangewezen voor het zelfstandig werken. Er zijn vakken die 
clusterbreed worden aangeboden en er zijn vakken die de kinderen doen met hun eigen startgroep. 

 
Oudercontact en ouderhulp  
Wij hebben meerdere oudergesprekken in de jaarkalender gepland staan. Daar kunt u ongeveer 1 
week vooraf digitaal voor intekenen. Mocht u tussendoor behoefte hebben 
aan contact, maak dan via Socials Schools een afspraak voor een gesprek of een belmoment via 
teams.  Het kan natuurlijk ook zijn dat we u tussendoor uitnodigen voor een gesprek mocht dit nodig 
zijn. De digitale agenda van Social Schools geeft u veel informatie, net zoals de nieuwsbrief die u 
wekelijks via Social Schools ontvangt van onze directeur. Aan het eind van de 
schoolweek, uitzonderingen daargelaten, kunt u van ons een weekoverzicht verwachten met daarin 
het belangrijkste nieuws van de afgelopen week en informatie over de nieuwe week. We proberen 
daarmee de losse berichtjes tussendoor tot een minimum te beperken.  
Daarnaast kan het voorkomen dat we een beroep doen op uw inzet en hulp, bijvoorbeeld als we 
(knutsel) materialen nodig hebben of als we hulpouders (o.a. vervoer of bij de thema’s) kunnen 
gebruiken.   
Absenties graag melden via Social Schools. 
  
Fruit eten  
De kinderen mogen fruit of groente meenemen om in de pauze op te eten en ook een eigen 
drinkbeker met water. Zorg ervoor dat de naam van het kind daarop goed leesbaar is. De 
drinkbekers en fruitbakjes worden dagelijks mee terug mee naar huis genomen, zodat 
ze schoongemaakt kunnen worden.   
 

Pauze  
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In de pauze spelen de kinderen op het schoolplein of de Speulwaai. De pauze begint om 10 uur. De 
pauze duurt een half uur, waardoor er voldoende tijd is om te eten en te spelen. Bij slecht weer 
pauzeren we in het lokaal, of onder de overkapping op het schoolplein. Wanneer het weer minder 
wordt gaan we korter naar buiten en zullen we vaker naar de gymzaal gaan. 
 
Lunch  
Om 12.00u lunchen we met de hele groep in het lokaal. Elk kind heeft brood en een drinkbeker bij 
zich. De beker mag gevuld worden met water (zie lunchprotocol). Er wordt tijdens de lunch geen 
snoep of koek gegeten. We lunchen tot 12.15u waarvan 5 minuten in stilte om tot rust te komen en 
te genieten van de boterham. Vanaf 12.15u gaan de kinderen buiten spelen o.b.v. de conciërge of 
overblijfmoeder. Om 12.35u hervatten we de les. Voor de verdere afspraken over de lunch op school 
verwijzen we u naar de website.  
  
Verjaardagen  
Een verjaardag betekent feest! De kinderen mogen hun klasgenootjes uit de startgroep 
trakteren. Neem even contact op met de leerkracht om af te stemmen op welke dag uw kind graag 
wil trakteren.  
  
Bewegingsonderwijs  
Op woensdag geeft onze vakleerkracht Roy Vissers gymles in d’n Anloop. Denk dan 
aan geschikte sportkleding en schone, goed passende gymschoenen (en schone sokken!).  Er wordt 
niet gedoucht na de gymles. Tot de herfstvakantie wordt er tijdens één van de pauzes buiten een 
spelactiviteit gespeeld. Na de herfstvakantie geeft de eigen leerkracht 1 x per week 
een beweegles in d’n Anloop. U hoort van de leerkracht op welke dag dit zal zijn, zodat u er voor kunt 
zorgen dat uw kind zijn gymspullen bij zich heeft die dag.  
  
Op de fiets  
Kinderen die op de fiets naar school komen, zetten hun fiets aan linkerzijkant van het gebouw (vanaf 
de voorkant bekeken), achter het hek in de daarvoor bestemde fietsnietjes. Laat uw kind voor de 
poort afstappen en met de fiets in de hand naar het plein oplopen. Dit voorkomt ongelukken!  
  
Huiswerk & bibliotheek  
In de groepen 7 en 8 krijgen de kinderen wekelijks huiswerk mee naar huis. Dit zal gaan om 
werkbladen/oefeningen met stof die de kinderen al gehad hebben op school, zodat ze deze 
zelfstandig kunnen maken. In groep 6 krijgen de kinderen nog geen structureel huiswerk mee naar 
huis. In overleg met ouders kan er wel oefenwerk mee naar huis gegeven worden.  

 
Daarnaast kan het voorkomen dat de kinderen van groep 6-7-8 leerwerk mee naar huis krijgen. Voor 
een toets van Engels, of een van de wereld oriënterende vakken krijgen de kinderen de samenvatting 
of tekst een week voor de toets mee naar huis om te leren. Op school hebben wij ook aandacht voor 
het plannen van deze toetsen. In het begin van het schooljaar zullen we samen met de kinderen het 
leren voor de toets inplannen in een zogenoemde Plenda (plan agenda). Naar mate het schooljaar 
vordert verwachten wij hier van kinderen meer zelfstandigheid in.  We kondigen de toetsen via Social 
school aan. Zodat u thuis ook weet wanneer de toetsen plaatsvinden. 
 
Wij stimuleren kinderen thuis te lezen. De kinderen kunnen wekelijks op donderdagochtend gebruik 
maken van de schoolbieb om leuke boeken te lenen. Graag de boeken in een stevige tas 
meenemen. Wij vragen u om erop toe te zien dat de geleende boeken ook weer mee teruggeven 
worden naar school. Het is belangrijk dat de biebboeken eerst worden ingeleverd, zodat ze in het 
systeem niet meer op de naam van uw kind staan. Wij wijzen de kinderen daar op school ook op.  
  
 



Zaakvakken en Engels 

In groep 6, 7 en 8 krijgen de kinderen les in de vakken Natuur en Techniek, Aardrijkskunde en 
Geschiedenis. Omdat we als gehele groep 6-7-8 gezamenlijk aan een thema werken, kan het 
voorkomen dat de ene keer uit een werkboek van groep 6 wordt gewerkt en een ander thema uit 
een werkboek van groep 8. 
De kinderen van groep 6-7-8 krijgen allemaal Engelse les, waarbij de kinderen in niveaugroepen 
instructie zullen krijgen (zie ‘overige belangrijke weetjes’).  

 
Overige belangrijke weetjes van groep 6-7-8 

• Alle kinderen hebben een “eigen” Chromebook ter beschikking waarmee ze zorgvuldig 
dienen om te gaan.  

• We streven ernaar om dagelijks extra te bewegen in de vorm van bewegend leren.   
• Wij gaan steeds meer werken vanuit de eigen doelen van kinderen en eigenaarschap is 

daarbij belangrijk. Daardoor werken de kinderen vaker in kleinere niveaugroepen in 
wisselende samenstellingen en niet meer uitsluitend in jaargroepen.  

• Bij het vak Rekenen bepalen we de doelen op basis van niveau en leerlijnen 
van kinderen. Elke 1 à 2 weken komt er een domein aan bod, bijvoorbeeld: tijd, 
hoofdrekenen of meten.  

• Ook bij Nieuwsbegrip (begrijpend lezen) werken de kinderen op eigen niveau (A, B of C), 
ongeacht hun leerjaar. De onderwerpen van de teksten en ook het lesdoel van die week zijn 
wel hetzelfde.  

• Voor Taal en Spelling werken we met de methode Taal Actief. De taallessen 
worden veelal per jaargroep aangeboden, maar bij de spellinglessen wordt 
geprobeerd bij het eigen niveau van de kinderen aan te sluiten.  

• Op vrijdagmiddag werken we met de groepen 3-8 aan de school-brede thema’s in de 
zogenaamde Ateliers. Bij de Ateliers wordt gewerkt aan doelen die passen bij Natuur 
& Techniek, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Drama, Handvaardigheid en/of Tekenen.  

• De kinderen krijgen van school een etui. Daarin zitten alle schrijfspullen die zij nodig hebben. 
Pennen, potloden of gummetjes van thuis worden vaak gebruikt als speelgoed en daarom 
blijven die ook thuis.  

  
  

Hartelijke groeten,   
 
Kim Schilders 
Koen Fokkinga 
Laura Jorissen 
Fabienne van Rijthoven 

 


