Van harte welkom in
groep 7!
Mail:
groep7@groenvanprinsterer
school.nl
Telefoon: 030-2204652

Taal en spelling
Taal en spelling staan
dagelijks op het rooster. We
werken met de methode
“Staal”.

Leerkracht(en):
Juf Saskia Wiegeraad is de
hele week op school (op 15
vrije dagen na). Het
komende half jaar is juf MeiLin Vos als studente op de
dinsdagen in groep 7.

Verkeer
We werken met de
verkeerskrant van VVN
De kinderen doen dit jaar
ook verkeersexamen.

Kom gewoon eens
binnenlopen om iets te
vragen of een praatje te
maken. Een vraag of
mededeling kan natuurlijk
ook altijd via de mail.

Bij Staal taal doen de
kinderen eerst kennis op
over een bepaald
onderwerp, deze verwerken
zij uiteindelijk in een
presentatie of publicatie.

Ziekmelding graag uiterlijk
om 8.00 uur doorgeven.

Staal spelling werkt met de
categoriekaart. Aan de hand
van deze kaart kunnen de
regels goed worden
toegepast. We gaan verder
met werkwoordspelling en
grammatica.

Dagopening
We beginnen de dag met
een gezellig moment waarin
ruimte is voor de kinderen
om iets te vertellen wat ze
bezighoudt. Daarna gaan we
verder met zingen, gebed
en/of bijbelverhaal.

Rekenen
Dagelijks rekenen we
ongeveer 60 minuten. Soms
beginnen we de les met een
aantal hoofdrekensommen.
We maken gebruik van de
methode Rekenrijk en
werken in niveaugroepen.

Engels
De kinderen krijgen les
vanuit de methode Take it
easy. Kernpunten hierbij
zijn: herkennen van Engelse
woorden, spreekvaardigheid
en het opbouwen van
Engelse woordenschat.

Lezen
Wij werken in de klas met de
leesmethode Estafette. De
kinderen werken in
niveaugroepen en lezen
daarnaast met een maatje.
Het blijft 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.

Wereldoriëntatie
Bij de vakgebieden
aardrijkskunde, geschiedenis
en natuur willen we de
beleving bij kinderen voor de
wereld om hen heen verder
versterken door in te zetten
op het stellen en
beantwoorden van vragen.
Zodanig dat ze de wereld om
hen heen actief verkennen.
We voeren kinderen mee in
het onderwerp dat centraal
staat door het onderwerp te
introduceren en met de in
een coöperatieve vorm dit
onderwerp verder te
verkennen. Bijvoorbeeld via:
muurkranten, dans, collages
of presentaties. We willen
bereiken dat de kinderen
intrinsiek gemotiveerd zijn
en dat de uitdaging voor de
kinderen groot is en direct
aansluit bij hun
belevingswereld. Daarnaast
bieden we kinderen leerstof
die past bij de
ontwikkelingen in de huidige
maatschappij.

Muziek
We geven de muzieklessen
met de methode Eigenwijs.
Daarin komen verschillende
elementen van muziek op
afwisselende wijze aan bod.

Crea
Uiteraard worden en
tekenlessen en andere
creatieve opdrachten in de
klas gedaan. We zijn intern
nog aan het puzzelen hoe we
weer crea in gemengde
groepen vorm kunnen
geven.

Uitjes / excursies
Er zijn gedurende het jaar
verschillende excursies, u
wordt hiervan tijdig op de
hoogte gebracht. Daarnaast
hebben we regelmatig
ouders nodig om mee te
fietsen of te rijden. Ook
hiervoor komt zo nu en dan
een oproep.
Gym / Sport
De kinderen hebben op
maandag en woensdag gym.
Maandag hebben de
kinderen les van Paul van
den Brink in de Marie
Curiezaal. De les begint om
12.20 uur. We zijn dan om
13.25 uur weer terug op
school. Woensdag begint de
gymles om 9.20 uur in de
sporthal. We zijn om 10. 25
weer terug.
Het is fijn als de gymtassen
regelmatig mee naar huis
gaan om de kleding te

wassen en de schoenmaat te
controleren.

Klassenouder
De klassenouder is Rianne
van Dillen-Bosch, de moeder
van Fiene. Zij zal soms,
namens de leerkrachten, een
beroep op u doen voor
vervoer of andere
ondersteuning.

Werkstuk en spreekbeurt
De kinderen maken in groep
7 voor de tweede keer een
werkstuk, met behulp van
het stappenplan ‘werkstuk’.
We starten dit jaar al voor
de herfstvakantie met het
werkstuk. Als het werkstuk
klaar is, houden de kinderen
over hun onderwerp een
spreekbeurt in de klas.

Wie, wat, waar, wanneer?

Huiswerk
Op dinsdag en donderdag
krijgen de kinderen huiswerk
mee naar huis.
Eén keer per week is dit
leerwerk en de andere keer
maakhuiswerk. Het leerwerk
wordt op school overhoord.
Het maakwerk moet worden
ingeleverd op de
afgesproken dag.
De kinderen hebben een
schoolagenda nodig en een
23-rings multomap.
Zelfcorrectie
De kinderen controleren
regelmatig hun eigen werk.
Daarbij leren wij de kinderen
dat ze van fouten juist
kunnen leren.

Maandag
juf Saskia
meester Paul (gym)
juf Marijke (XL)
Dinsdag
juf Saskia
juf Mei-Lin (studente)
Woensdag
juf Saskia
meester Maarten (gym)
Donderdag
juf Saskia
Vrijdag
juf Saskia
Mobiele telefoons
We merken dat er steeds
meer kinderen een mobiele
telefoon hebben.
Wij vinden het op “De
Groen” niet nodig dat
kinderen die telefoons
meenemen naar school; het
leidt af en de kinderen zijn in
geval van nood altijd
bereikbaar via ons
schoolnummer. We willen de
telefoon dan ook niet zien
onder schooltijd. De telefoon
mag wel (op eigen risico) in
de rugtas blijven, als deze
na schooltijd nodig is.

Kom bij vragen gerust even
langs.
Met vriendelijke groet,
Juf Saskia

