Aan de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 8,
U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de
groep van uw kind.
Leerkrachten:
De kinderen krijgen dit schooljaar les van Kim Klaver (hele week) en Erna ter Maat (maandag-,
woensdag-, vrijdagochtend en donderdag de hele dag). Op maandag en dinsdag is er een LIO-stagiair;
Jens te Winkel.
Huiswerkmap:
De kinderen beschikken allemaal over een eigen huiswerkmap. Deze gaat alleen mee naar huis als er
huiswerk is of als er post is voor u als ouders. Op deze manier hopen wij dat u nette post krijgt en voor
de kinderen is huiswerk maken op een vodje ook geen pretje. Werk van school mag dus niet zonder
map mee naar huis.
Gym:
Op dinsdagmorgen van 08.30 uur tot en met 10.00 uur hebben de
kinderen gym van Marlou Jansen. De kinderen mogen zelf rechtstreeks
met de fiets naar de sporthal (08.25 uur aanwezig zijn).
Een schoolafspraak is dat douchen na de gym verplicht is. Dit kunnen
wij echter als leerkrachten niet controleren, omdat we niet zomaar een
kleedruimte mogen betreden. Vindt u als ouders/verzorgers het ook
belangrijk dat de kinderen douchen, wilt u dit dan zelf ook in de gaten
houden?
Schoolafspraken:
In de bijlage staan de andere algemeen geldende schoolafspraken
vermeld.
Vakken.
Hieronder staat in een schema kort weergegeven waar in groep 8 voor verschillende vakgebieden
aandacht aan wordt besteed. Uiteraard staan niet alle vakken vermeld.
Rekenen
Taal
Aardrijkskunde
Geschiedenis

Engels

Er wordt o.a. aandacht besteed aan de onderdelen breuken en
kommagetallen, optellen en aftrekken t/m 1.000.000.000, procenten
en oppervlakte- en inhoudsmaten
Er wordt aandacht besteed aan de onderdelen spreken en luisteren,
woordenschat, leesbegrip, woord- en zinsbouw en stellen. Daarnaast
behandelen we de onderdelen spelling en werkwoordspelling.
We leren dit jaar de wereld kennen. Daarnaast leren we o.a. over
water, streken en klimaten en de aarde zelf.
We verdiepen ons o.a. in de Gouden Eeuw, de Franse tijd, het
ontstaan van de democratie en de 1e en 2e Wereldoorlog.
In groep acht gaan we verder met Engels. We hebben een nieuwe
methode “Take it easy”. Ze leren voldoende woorden om eenvoudig
gesproken mededelingen te kunnen begrijpen over persoonlijke
gegevens, eten en drinken, kleding, woonomgeving en
tijdsaanduiding.

Kamp:
Uiteraard gaan we dit jaar ook weer op kamp naar
Zuid-Limburg. Het kamp is gepland van
Dinsdag 11 juni t/m vrijdag 14 juni 2019.
Voor dit kamp zijn we op zoek naar enthousiaste ouders. Intekenen
kan via een lijst in de klas.
Tijdschema voortgezet onderwijs:
• 15-minutengesprekken: 14, 15, 19 en 21 november
• Informatieavond voortgezet onderwijs: 12 november 17.45 uur -19.30 uur. Locatie de DRU.
• In januari: open dagen
• 16 en 17 april : IEP Eindtoets
• Eindgesprekken: 13, 14, 20 en 21 februari.
• Juni: kennismaking op de nieuwe school
Tot slot:
Hebt u na het lezen van deze brief nog vragen of wilt u nog iets vertellen laat dit dan gerust weten. In
veel gevallen kan dit misschien door ons een e-mail te sturen. Onze adressen staan onderaan deze
brief. Natuurlijk mag u ook bellen of even langskomen.
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,
Kim Klaver en Erna ter Maat
kim.klaver@obsopkoers.nl
erna.maat@obsopkoers.nl

