Kindcentrum Stelle-Zeemeeuw
Schooljaar 2019-2020
Algemene informatie
Groep 8
Beste ouder(s)/ verzorger(s) van leerlingen uit groep 8,
Voor u ligt de brief met daarin algemene informatie voor het schooljaar 2020-2021. Een
bijzonder schooljaar, want voor uw zoon/ dochter is het hoogstwaarschijnlijk het laatste jaar
bij ons op school. Tevens ook een spannend jaar, want in dit schooljaar wordt: een
eindtoets gemaakt, een advies voor het VO (Voortgezet onderwijs) gegeven en worden
voorbereidingen getroffen op de vervolgstap naar het VO.
Naast spannende dingen ook leuke dingen die bij groep 8 horen, zoals de afscheidsavond
op de laatste dinsdagavond van het schooljaar. Zet deze datum alvast in uw agenda!
In deze brief leest u vooral algemene informatie. Zijn er zorgen om uw kind, neem dan
z.s.m. contact op met één van leerkrachten.
•
•

Juf Andrea: maandag en vrijdag
Meester Frank: dinsdag, woensdag en donderdag

Belangrijke data
•
•
•
•
•
•
•

November :eerste gesprek waarin het voorlopige advies wordt gegeven. Ook wordt
besproken of uw kind in aanmerking komt voor LWOO of PRO.
Januari t/m februari : Open dagen VO-scholen en afname Cito M8 toetsen
Februari :Schooladviesgesprekken leerlingen groep 8
Vóór 1 maart: schriftelijk advies aan ouders.
Voor 1 april: inschrijven bij het Voortgezet onderwijs
April :Afname eindtoets
Mei / juni : Uitslag eindtoets + bespreken

Enkele tips, opmerkingen, verzoekjes
•
•
•
•

Zorg dat uw kind op tijd op school is. Het is erg storend als een kind later binnen
komt als de leerkracht net begonnen is met de les.
Dinsdag en donderdag zijn onze fruitdagen. Andere dagen het liefst fruit als
tussendoortje. We drinken op deze dagen water!
Wij stimuleren een gezonde lunchtrommel. Op dinsdag en donderdag verplicht.
Een bruine of volkoren boterham belegd met kaas, kipfilet of ander gezond beleg,
zonder toegevoegde suikers.
Afspraken voor tandarts, huisarts enz. liefst zoveel mogelijk buiten de schooluren.
Lukt dit niet dan graag vooraf een briefje voor de juf/ meester meegeven aan uw
kind.

•

Regelmatig wordt er iets in de Parro-app gezet: een foto of een verslagje van een
activiteit in de klas. Zorgt u ervoor dat u de Parro-app op uw telefoon installeert? U
heeft hiervoor een uitnodiging via de mail ontvangen, zodat u kunt inloggen.

Laten we er samen een leuk en vooral leerzaam jaar van maken!
Met vriendelijke groet,
Juf Andrea
Meester Frank

Godsdienst
We gebruiken de methode Trefwoord. We hebben een digitale kalender en er is tijd voor
een gebed. Er worden verhalen voorgelezen die zijn afgeleid uit de bijbel. We zingen erbij.

Rekenen
We werken in de klas met ‘Snappet’ aan de hand van rekendoelen. Tijdens de instructie
proberen we zoveel mogelijk af te stemmen op dat wat er nodig is. De instructie is vaak
stapsgewijs en actief, zodat de leerstof eigen gemaakt kan worden. Vervolgens gaat ieder
op zijn eigen niveau sommen maken over het doel van de les. Waar nodig stellen we het
leerdoel bij.
Daarna oefent ieder kind zelfstandig met het leerdoel op zijn eigen niveau. Als extra
oefenmateriaal maken we gebruik van ‘Junior Einstein’ en ‘Squla’. Dit alles is op een
Chromebook (deze hebben we in bruikleen van ‘Snappet’).

Taal
We werken uit de methode Taal Actief (voor zowel taal als spelling) op ‘Snappet’.
• Woordenschatuitbreiding
• Spelling en werkwoordspelling
• Taalbeschouwing (bijvoorbeeld: naamwoorden, werkwoorden, leestekens, korte
verhalen schrijven, beschrijvingen kunnen geven enz.)
• Mondelinge taalvaardigheid
• Schrijfvaardigheid (brieven, e-mails)

Begrijpend Lezen
Wij oefenen dit jaar vooral met tekstbegrip. Dus weet en begrijp je nou eigenlijk wat je
leest? Dit oefenen we met de methode ‘Nieuwsbegrip XL’. De kinderen krijgen iedere week
(sept.-jan. maandag 10.30-11.15) een tekst aangeboden die aansluit bij het begrijpend
leesniveau. Aan de hand van die tekst vergroten we de woordenschat en maken we de
tekst eigen.

Schrijven
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In groep 8 is het de bedoeling dat de kinderen met een vlot en leesbaar handschrift van
school gaan. We oefenen dus ook met tempo. Zowel het verbonden schrift (aan elkaar
schrijven) als het blokschrift worden geoefend. Het ontwikkelen van een eigen handschrift,
dat ook correct is, wordt ondersteund.

Verkeer
Onderwerpen zoals oversteken, op de fiets en voorrang geven komen dit jaar aan bod. De
kinderen leren naast het herkennen van verkeersborden ook het verkeer in te gaan en zich
te houden aan de verkeersregels. Indien mogelijk krijgen de kinderen dit jaar de kans hun
verkeersexamen te halen.

Leskracht
Leskracht is een allesomvattende methode voor geschiedenis, natuur, aardrijkskunde,
wetenschap en technologie. Er wordt gewerkt in thema’s en daarin komen 7 stappen van
onderzoekend en ontwerpend leren terug. In september 2019 kregen alle leerkrachten een
uitgebreide cursus hoe deze methode het beste in klas te gebruiken is. Daarna zijn we
gestart in de groepen 3 t/m 8. Topografie wordt als los onderdeel aangeboden in de klas.

Tekenen, handvaardigheid en muziek
We wisselen tekenen en handvaardigheid af. Daarbij willen we de kinderen laten
kennismaken met diverse technieken. Bij muziekles is er aandacht voor zang,
tekstbeleving, ritme, enzovoorts.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Praten over gedrag, gevoelens, reageren op anderen enz. Hoe ga je om met de ander?
Hoe gaan we om met elkaar? Belangrijke afspraken en regels die de groepssfeer
versterken, worden gemaakt met behulp van de methode ‘Goed van start’. Daarnaast biedt
‘Leskracht’ ook handvatten voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Gym
Elke donderdagmiddag (12.20 uur tot 14.15 uur) gymmen wij in sportcentrum de Vliegende
Vaart. Zorg a.u.b. voor passende kleding en schoenen!

Engels
We leren de kinderen Engelse woorden en zinnen op een speelse manier. Tijdens deze les
wordt alleen Engels gesproken. De kinderen oefenen in gesprekjes met elkaar. Het gaat er
vooral om dat de kinderen durven spreken. Engelse grammatica is daarbij ondersteunend,
maar wordt niet specifiek aangeleerd.

Huiswerk
De kinderen krijgen regelmatig huiswerk mee. Ze krijgen een aantal dagen de tijd om het te
maken. Als het huiswerk op de afgesproken datum niet af is, of niet ingeleverd, wordt dit
genoteerd. Bij drie ‘kruisjes’ blijft het kind een uur na, waarin er werk wordt gemaakt. Ook
nemen we dan contact op met de ouders.
Een goede planning is dus belangrijk! Helpt u uw kind daarbij? Vraag regelmatig of er
huiswerk is, wanneer het af moet zijn en of uw kind het begrijpt. Vragen stellen aan de juf of
meester over het huiswerk, mag natuurlijk! Wel op tijd, niet pas op de dag van inleveren,
dat is te laat.

Spreekbeurt en/of werkstuk
In groep 8 zal er door elke leerling een spreekbeurt en werkstuk gemaakt moeten worden.

