Groepsbrief voor groep 7
Schooljaar 2018-2019

Aan de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 7,

U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in
de groep van uw kind. Hiervoor gebruiken we de informatieavond, daarnaast is ook deze brief een
middel om u zo goed mogelijk te informeren.
Even voorstellen
Mijn naam is Stefanie Jansen. Ik woon in Duiven. Ik woon samen met Tim.
Mijn hobby’s zijn lezen, winkelen en op vakantie gaan.
Ik werk dit schooljaar op maandag t/m vrijdag.
Gym
Op donderdagmorgen van 08.30 uur tot en met 10.00 uur hebben de kinderen gym
van Dirk Siemes/Marlou Jansen. De kinderen mogen zelf rechtstreeks met de fiets
naar de sporthal (08.25 uur aanwezig zijn).
Werkstuk:
De kinderen moeten dit jaar allemaal een werkstuk maken. De kinderen krijgen hier t.z.t. nog informatie
over.
Agenda
De kinderen krijgen een agenda. Hierin worden het huiswerk en de toetsen geschreven. De agenda
hoort in de huiswerkmap.
Kamp
Uiteraard gaan we dit jaar ook weer op kamp. Het kamp moeten we nog plannen, maar is in de maand
mei of juni. Voor dit kamp zijn we op zoek naar enthousiaste ouders. Intekenen kan via een lijst in de
klas.
Vakken
Rekenen
Taal
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Engels

Spelling

Er wordt o.a. aandacht besteed aan de onderdelen breuken en
kommagetallen, optellen en aftrekken t/m 1.000.000 en
inhoudsmaten
Er wordt aandacht besteed aan de onderdelen spreken en luisteren,
woordenschat, leesbegrip, woord- en zinsbouw en stellen.
We leren dit jaar Europa kennen. Daarnaast leren we o.a. over
vakantiebestemmingen, het platteland en emigreren en immigreren.
We verdiepen ons in het land Egypte, het Romeinse Rijk, het
christendom, het leven in de stad en de Tweede Wereldoorlog.
In groep zeven starten we met Engels. De kinderen leren voldoende
woorden om eenvoudig gesproken mededelingen te kunnen
begrijpen over persoonlijke gegevens, eten en drinken,
woonomgeving en tijdsaanduiding.
Daarnaast behandelen we de spelling van woorden en de
werkwoordspelling.

Tot slot
Heeft u, na het lezen van deze brief, nog vragen of wilt u nog iets vertellen, laat dit dan weten.
U mag altijd langs komen (handig is na schooltijd) of even bellen of mailen. Mocht het op dat moment
niet uitkomen, maken we een afspraak voor een ander moment.
Samen met de andere leerkrachten hopen we er met de kinderen een fijn jaar van te maken, een jaar
waarin ze zich optimaal kunnen ontwikkelen en ze zich veilig voelen binnen de groep. Dit doen wij
“samen op eigen wijze”.
Met vriendelijke groet,
Stefanie Jansen
Stefanie.jansen@obsopkoers.nl

