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Leerkrachten
Dit schooljaar krijgen de leerlingen te maken de volgende leerkrachten
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Daarnaast werken wij met een vakleerkracht gymnastiek op de woensdagen.
Dagindeling groep 7/8
Om 8.25 uur en om 13.25 uur gaat de eerste bel en gaan de kinderen naar binnen. Kinderen kunnen
aan de zijkant van de unit naar binnenkomen. Jassen en tassen kunnen in de gang worden
opgehangen. We starten elke dag met een check-in, lezen en automatiseren. Daarna beginnen de
lessen, zoals in het lesrooster opgenomen is.
We maken gebruik van een weekrooster en we werken met een dagplanning. Deze dagplanning is
voor alle kinderen zichtbaar op het bord gezet zodat zij weten wat ze kunnen verwachten. Daarnaast
werken we ook met dagtaken. De groepen 7 en 8 hebben hun eigen lesrooster en lesinhouden, maar
waar mogelijk wordt er samen (buiten) gespeeld, gewerkt en daardoor dus geleerd!
Oudercontact
Natuurlijk hebben wij op diverse momenten gesprekken gepland staan. Daar kunt u dit jaar ook
weer digitaal op intekenen. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek, dan bent u van harte
welkom. Maak een afspraak via Social Schools, via de mail of via de telefoon. In Social Schools zit een
digitale agenda die steeds up-to-date gehouden wordt. Daarnaast informeren wij u wekelijks op
vrijdag over bijzonderheden voor de week erop. Een aantal gesprekken zullen ook dit jaar weer
online worden gehouden. Hopelijk kunnen we dit jaar ook weer fysieke gesprekken voeren in ons
schoolgebouw.
Fruit eten
De kinderen mogen fruit, groente of een gezond koekje meenemen om in de pauze op te eten. Ze
kunnen ook een drinkfles meenemen om op school water te kunnen drinken.
Ochtendpauze
De kinderen gaan dit schooljaar met de groepen 5 t/m 8 op de speelwei spelen. Er zijn afspraken
gemaakt over het samen spelen en over het gebruik van de speeltoestellen en de materialen. Deze
afspraken worden aan het begin van het schooljaar met de klas doorgesproken.

Bewegingsonderwijs/Bieb
Groep 7/8 gymt woensdag onder leiding van meester Roy. Ze komen woensdag op eigen
gelegenheid naar de gymzaal. Er wordt niet gedoucht na de gymles. Zo lang het weer buiten goed is
gaan ze 1x in de week gymmen en zijn de ochtendpauzes daardoor wat langer. Bij slecht weer gaan
we ook op maandagmiddag gymmen.
Op donderdagochtend krijgen de kinderen de mogelijkheid om naar de bieb te gaan en boeken uit te
zoeken voor thuis en op school.
Verjaardagen
De kinderen mogen voorlopig niet trakteren in de klas als ze jarig zijn. We zingen een aantal liedjes
voor de jarige.
Op de fiets
Kinderen die op de fiets naar school komen, kunnen hun fiets op het grasveld parkeren voor de
school. Hier staat aangegeven waar de kinderen hun fiets neer kunnen zetten.
Ouderhulp
Wij proberen ouders regelmatig te betrekken bij het spelen, leren en ontwikkelen van hun kinderen
in onze klas. Het kan voor komen dat we bij een aantal activiteiten een beroep doen op uw inzet en
hulp. We zullen u tijdig via Social Schools informeren. We zijn hierin natuurlijk wel afhankelijk van de
huidige maatregelen omtrent Corona.
Overige belangrijke weetjes van groep 7/8
•
•
•

•

Bewegend leren wordt een steeds belangrijker onderdeel van onze manier van lesgeven.
Ook dit jaar zullen er weer ateliers georganiseerd worden op vrijdag. Hiervan wordt u op de
hoogte gehouden in het weekbericht van vrijdag.
In overleg met de ouders van groep 8 volgt vroegtijdige afstemming over het
vervolgonderwijs, de musical en de schoolverlatersdagen. Extra informatie over de stappen
richting het voortgezet onderwijs volgt nog op een later tijdstip.
De kinderen van groep 7 gaan dit schooljaar deelnemen aan het landelijk verkeersexamen,
ook de kinderen van groep 8 ronden deze dit jaar af. Zij hebben vorig jaar hun theorieexamen allemaal behaald en mogen dit jaar het praktijk gedeelte hopelijk uitvoeren.

