Welkom in groep 8!
In deze folder treft u
algemene informatie aan.
Heeft u nog vragen, dan
kunt u altijd mailen,
bellen of even
binnenlopen na 14:30
uur.
Mail:
groep8@groenvanprinster
er school.nl
Telefoon:
030-2204652
Met vriendelijke groet,
Juf Elvira (ma, di)
Juf Lisette (wo-vr)

Start van de dag
Vanaf 8.20 uur mogen de
kinderen rustig de klas in
komen; om 8.30 uur moet
iedereen in de klas zijn. Bij
binnenkomst gaat elke
leerling zelfstandig aan het
werk. Op het bord staat
vermeld waarmee een ieder
aan de slag kan of moet.
Kind op Maandag
Na de eerste pauze is er een
moment ingepland om een
verhaal te vertellen uit de
methode ‘Kind op Maandag’.
Daarnaast is er dan voor de
kinderen een extra
mogelijkheid om iets in het
algemeen te vertellen. Na de
tweede pauze behandelen
we verschillende actuele
(nieuws)berichten.
Sociaal/ emotioneel
We houden het sociale
proces van de kinderen
individueel en in de groep
nauwlettend in de gaten en
spelen hierop in.
Daarnaast volgen we
methode ‘Kinderen en hun
sociale talenten’.

Rekenen
We rekenen dagelijks
ongeveer 60 minuten.
We maken gebruik van de
methode Rekenrijk en
werken in niveaugroepen.
Er wordt bij rekenen, en ook
bij andere vakken, veel
gebruik gemaakt van de
Chromebooks.
Taal en spelling
Taal en spelling staan
dagelijks op het rooster.
We werken bij beide vakken
met de methode STAAL.
Naast de methode maken we
gebruik van diverse
aanvullende taalactiviteiten.
Lezen
Gedurende de week lezen
we regelmatig zelfstandig uit
de leeskast. Daarnaast is er
altijd een voorleesboek in de
klas waar enkele keren per
week uit voor wordt gelezen.
Het is, ook in groep 8,
belangrijk om ook thuis
lekker veel te lezen.
Begrijpend lezen
Voor begrijpend lezen
maken we gebruik van de
methode ‘Nieuwsbegrip’. Dit
is een online lesmethode
waarbij de kinderen
wekelijks een tekst over een
actueel onderwerp krijgen.
Met behulp van deze tekst
maken de kinderen
opdrachten.
Engels
Voor Engels hebben we de
methode ‘Take it easy’. We
streven er naar om dit vak
dagelijks terug te laten
komen.

Wereldoriëntatie
Bij de vakgebieden
aardrijkskunde, geschiedenis
en natuur willen we de
beleving bij de kinderen
versterken door hen zelf op
ontdekkingstocht te laten
gaan. Ze gaan dit doen door
o.a. zelf vragen te bedenken
en actief opzoek te gaan
naar de antwoorden.
We nemen een aantal weken
de kinderen mee met het
onderwerp dat dan centraal
staat. Het thema wordt
vooraf geïntroduceerd en
vervolgens met de kinderen
in coöperatieve werkvormen
verder ontdekt.
De resultaten van hun
onderzoeken worden
bijvoorbeeld door
muurkranten, dans, collages
gepresenteerd.
Wat willen we bereiken?
Dat de leervragen van
kinderen bij wereldoriëntatie
centraal staan, zodat de
kinderen intrinsiek
gemotiveerd zijn en dat de
uitdaging voor de kinderen
groot is. Tevens sluit op
deze wijze het onderwerp
direct aan bij hun
belevingswereld.
Daarnaast bieden we de
kinderen ook leerstof aan die
past bij de ontwikkelingen in
de huidige maatschappij.
Muziek
De kinderen krijgen les via
een digitale methode. Deze
biedt naast het zingen van
liedjes o.a. ook informatie
over muziekstijlen, de
geschiedenis van de muziek
en laat de leerlingen
kennismaken met
verschillende
muziekinstrumenten.

Techniek
De kinderen krijgen
technieklessen vanuit de
‘Techniektorens’. D.m.v.
lesbakken met daarin allerlei
verschillende technische
opdrachten maken ze kennis
met dit veelzijdige vak.

Gym / Sport
De kinderen hebben op
maandag en woensdag gym.
Maandag hebben de
kinderen
van 13.10-14.00 uur
les van meester Paul in de
gymzaal aan de Marie
Curieweg. De kinderen
mogen daarna zelfstandig
naar huis.
Woensdag wordt de gymles
door meester Maarten
gegeven in de sporthal
(HF Witte Centrum). De les
start om 8.30 uur en om
9.15 uur komt de volgende
groep.
Werkstuk / spreekbeurt
Ook in groep 8 maken de
kinderen een werkstuk over
een zelfgekozen onderwerp.
We volgen dezelfde methode
als in groep 7. Over
hetzelfde onderwerp houden
de kinderen later in het jaar
een spreekbeurt.
Huiswerk
In groep 8 krijgen de
kinderen op dinsdag en
donderdag huiswerk mee.
Op beide dagen is dit leeren/of maakhuiswerk. Dit

kunnen alle mogelijke
vakken en onderwerpen zijn.
Spelling en rekenen bieden
we zoveel mogelijk op
niveau aan. Het is belangrijk
dat de kinderen zorgvuldig
hun agenda gebruiken en
het huiswerk in een 23-rings
multomap vervoeren. Wilt u
thuis waar nodig uw kind
begeleiden bij het huiswerk?
De agenda en map gaan
elke dag heen en weer van
huis naar school.
Zelfcorrectie
De kinderen controleren zeer
regelmatig hun eigen werk.
Zo hebben ze direct
feedback op hun werk en
leren ze direct van hun
antwoorden.
We vinden het belangrijk in
groep 8 dat kinderen zelf
een hulpvraag aan de
leerkracht stellen. Uiteraard
houden we altijd een vinger
aan de pols.
Uitjes / excursies
In de loop van het jaar
zullen er diverse excursies
zijn. Als er vervoer of
begeleiding nodig is, krijgt u
van de leerkracht of
klassenouder bericht.
Mobiele telefoons
We merken dat er steeds
meer kinderen zijn die al op
jonge leeftijd over een
mobiele telefoon beschikken.
Wij vinden het op de Groen
niet wenselijk dat kinderen
die telefoons meenemen
naar school; het leidt af en
de kinderen zijn in geval van
nood altijd bereikbaar via
ons schooltelefoonnummer.
We willen de telefoon dan
ook niet zien onder
schooltijd; gebeurt dat wel,
dan zullen we de telefoon
innemen en op een nader te
bepalen tijdstip weer terug
geven.

Kamp
Van woensdag 26 t/m
vrijdag 28 september gaan
we op schoolkamp naar
Austerlitz!!

Voortgezet Onderwijs
Zodra de informatie rondom
de verwijzing bekend is
sturen we deze aan u door.
Eindtoets
De eindtoets basisonderwijs
is van 16 t/m 18 april 2019.
Musical
Aan het eind van het jaar
volgt natuurlijk het afscheid
en de musical. Ook hierover
wordt u t.z.t. uitgebreid
geïnformeerd.

