Informatie groep 8

Wesley Bol

RKBS DE DIJSSELBLOEM | WBOL@DEDIJSSELBLOEM.NL

Inhoudsopgave
ALGEMEEN

4

AFSPRAKEN
AFSPRAAK BUITEN SCHOOL
BENODIGDHEDEN
DIGIDUIF
GESPREKKEN
SAMESTELLING
GYMMEN
KLASSENHULP
VERJAARDAGEN
HULPOUDERS
FRUITDAG

4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5

VAKKEN

6

REKENEN
STAAL
BEGRIJPEND LEZEN
LEZEN
WERELDORIËNTATIE
ENGELS
HUISWERK

6
6
6
6
6
7
7

ACTIVITEITEN GROEP 8

8

MEDIAMASTERS
SCHOLENBEZOEK
BIBLIOTHEEKBEZOEK
SCHOOLVOETBALTOERNOOI
KAMP

8
8
8
8
9

PLANNING GROEP 8

10

INFORMATIE MIDDELBARE SCHOOL

12

Groep 8 informatie RKBS De Dijsselbloem

2

Beste ouders en leerlingen van groep 8,
Dit informatieboekje brengt u op de hoogte van een aantal belangrijke zaken die in groep 8
aan bod komen in het schooljaar 2018/2019. Natuurlijk kan het zo zijn dat na het lezen van
dit informatieboekje vragen onbeantwoord blijven. Kom dan gerust na schooltijd langs of
stuur een e-mail naar wbol@dedijsselbloem.nl
Groeten,
Wesley Bol
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Algemeen
Afspraken

Afspraken (zoals een bezoek aan de tandarts, orthodontist, huisarts of anders) graag
doorgeven door middel van een briefje of e-mail. E-mail is wbol@dedijsselbloem.nl

Afspraak buiten school

Allereerst willen wij u vragen om afspraken zoveel mogelijk na schooltijd in te plannen. Mocht
dit niet lukken zou u dit dan willen doorgeven aan de leerkracht door middel van een briefje
of een e-mailbericht.

Benodigdheden

Voor een goede start dit schooljaar hebben de kinderen het volgende nodig:
- een schaar
- etui
- pen
- lijmstift
- agenda
- luizenzak

DigiDuif

Informatie zal verstuurd worden via DigiDuif. Ook zullen er momenten zijn dit schooljaar dat
er berichten via DigiDuif gestuurd worden die niet bedoeld zijn voor de kinderen (dit omdat
dan een verrassing is). Ik wil u dan ook vragen om zelf de DigiDuif berichten te openen.

Gesprekken

Aan het begin van dit schooljaar worden alle ouders uitgenodigd voor een
kennismakingsgesprek. Daarnaast zal ik ook met alle kinderen een gesprek hebben om ze te
leren kennen en om te kijken wat zij dit schooljaar nodig hebben van mij.
Tijdens het adviesgesprek wordt het schooladvies gegeven aan de ouders. Daarbij wordt
onderbouwd waarom dit advies bij uw kind past. Het gegeven advies is een advies van de
school waarbij gekeken wordt naar de resultaten, inzet en motivatie van de afgelopen jaren.
Dit schooljaar staat er ook een vrijblijvend rapportgesprek ingepland. In maart krijgen de
kinderen het rapport mee in plaats van aan het einde van het jaar. Hier hebben we voor
gekozen zodat zij tussentijds te zien krijgen waar zij aan zouden kunnen werken of wat er juist
erg goed gaat. Mocht u een rapportgesprek willen dan kunt u zich hier t.z.t. voor aanmelden.
Mochten wij het nodig vinden om een gesprek aan te gaan dan nodigen wij u vanzelfsprekend
uit.

Samestelling

Dit schooljaar zitten er 23 leerlingen in de klas. Verder zal meester Wesley maandag t/m
vrijdag voor de klas staan.
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Gymmen

De kinderen gymmen in de gymzaal op dinsdag en op donderdag. Hiervoor hebben zij
gymschoenen en gymkleding nodig.
Mocht uw kind een keer niet mee kunnen gymmen graag dit doorgeven door middel van een
briefje/e-mail.

Klassenhulp

Dit jaar hebben we geen specifieke klassenhulp per week maar zullen alle kinderen een taak
krijgen binnen de klas. Deze taken zullen dit schooljaar met regelmaat wisselen.

Verjaardagen

Wanneer uw kind jarig is, wordt dat natuurlijk ook gevierd in de klas. Uiteraard mag er
getrakteerd worden. Wanneer uw kind in het weekend of in de vakantie jarig is, dan hoor ik
graag wanneer hij/zij gaat trakteren in de klas.

Hulpouders

Dit schooljaar hebben we met regelmaat ouders nodig die ons willen ondersteunen. U kunt
zich dan altijd aanmelden. Ik zal dit tijdig kenbaar maken via DigiDuif.

Fruitdag

Dinsdag, woensdag en donderdag is het fruitdag. Het is dan de bedoeling dat de kinderen
fruit meenemen als 10-uurtje.
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Vakken
Rekenen

Wij maken gebruik van de methode Pluspunt. Hierbij gaan we het eerste halfjaar verder met
de stof waar zij in groep 7 zijn gebleven. In het tweede halfjaar (blok 7 t/m 12) zullen we
starten met het herhalen van de stof.
Tijdens de rekenlessen wordt door middel van het werken in drie niveaugroepen rekening
gehouden met de verschillen. De leerlingen zullen zoveel als mogelijk aangesproken worden
op hun niveau.

Staal

Dit jaar zijn we begonnen met een nieuwe methode voor taal en spelling, Staal.
In Staal taal zijn er acht thema’s: China, Buurt, Televisie, Portret, Ruimte, Rap, Mysteries en
Toekomst. Een thema bestaat uit de volgende lessen: woordenschat, taal verkennen, spreken
en luisteren en schrijven.
In Staal spelling is de spellingaanpak van José Schraven verwerkt. Hierin staat de instructie
door de leerkracht centraal. De kinderen krijgen die instructie dan ook iedere dag. Door die
dagelijkse aandacht is het niet nodig dat u thuis ook oefent met uw kind.
De kinderen leren de naam van de nieuwe categorie en de bijbehorende nieuwe regel, maar
ook de eerder geleerde categorieën en regels worden iedere dag herhaald. Hierdoor zakt de
kennis van de kinderen niet weg. Het leereffect is groter wanneer uw kind de naam van de
categorie en de spellingregel altijd op dezelfde manier uitgelegd krijgt. Daarom gebruiken we
op school dezelfde categorienamen en spellingregels door de jaargroepen heen.
U kunt een impressie krijgen hoe er gewerkt wordt met de methode Staal, door onderstaand
filmpje te bekijken. https://www.youtube.com/watch?v=BLz9FSXiBGA&feature=youtu.be

Begrijpend lezen

Voor het onderdeel begrijpend lezen gebruiken wij de methode Lezen in Beeld. Daarnaast
werken wij ook met actuele teksten die de leerlingen leren samen te vatten en waar zij
vragen over maken.

Lezen

Elke dag zullen de leerlingen 20 minuten bezig zijn met leesactiviteiten. Dit is voornamelijk
stillezen. Ook zullen zij gaan praten over de boeken, bezig zijn met boekpromotie en andere
activiteiten op het gebied van lezen. Dit omdat het lezen nauw samenhangt met een goede
woordenschatontwikkeling en het begrijpend lezen. Wij vinden het daarom belangrijk dat de
leerlingen meer leesplezier krijgen.

Wereldoriëntatie

Dit schooljaar krijgen de leerlingen topografie, aardrijkskunde, natuur en geschiedenis. Voor
topografie werken wij met Geobas. Voor aardrijkskunde, natuur en geschiedenis werken wij
zowel uit de methode als in groepsverband door middel van projecten.
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Engels

Dit schooljaar werken we in groep 8 met Hello World. Deze methode leert de basisbeginselen
van het Engels wat de leerlingen op de basisschool zouden moeten beheersen.

Huiswerk

Wanneer het huiswerk af moet of geleerd moet zijn zal op het bord in de klas staan. De
kinderen zullen de eerste weken tot en met de herfstvakantie in ieder geval begeleid worden
met het noteren in de agenda.
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Activiteiten groep 8
Mediamasters

MediaMasters is het grootste Nederlandse project op het gebied van mediawijsheid voor
groep 7 en 8.
MediaMasters is een interactieve game die scholen een kans biedt om op toegankelijke en
uitdagende manier met media in de klas aan de slag te gaan. Spelenderwijs maken leerlingen
kennis met de kansen en de gevaren die media bieden. Met hulp van leerkrachten, ouders,
bibliotheken en mediacoaches ervaren kinderen de kansen van media, maar zullen ze ook
alert moeten zijn én een kritische blik nodig hebben.
Meer informatie: https://www.mediamasters.nl/

Scholenbezoek

Net als voorgaande schooljaren zullen wij dit schooljaar geen middelbare scholen bezoeken.
Wij begrijpen dat dit voor de leerlingen erg interessant is en dat ze meekrijgen hoe het daar
eraan toe gaat. Helaas kunnen we dan maar een aantal scholen bezoeken en niet alle scholen
in de omgeving. Wij willen hierbij dan geen voorkeur geven aan bepaalde scholen. Dit is
namelijk een keuze die u samen met uw kind moet maken.
U kunt natuurlijk samen met uw kind de open dagen en avonden bezoeken. Sommige scholen
vinden het ook goed als de kinderen onder lestijd langskomen om te kijken. Hiervoor moet u
dan contact opnemen met de desbetreffende middelbare school.

Bibliotheekbezoek

Dit schooljaar zullen we regelmatig met de klas naar de bibliotheek lopen om nieuwe
leesboeken te halen.

Schoolvoetbaltoernooi

Ook dit schooljaar zal er weer een schoolvoetbaltoernooi worden georganiseerd voor jongens
en voor meisjes. Groep 8 en daarna groep 7 kunnen zich hiervoor aanmelden. Meer informatie
hierover volgt als wij een e-mail hebben gekregen van de organisatie.
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Kamp

De planning is dat we dit schooljaar vier dagen op schoolkamp gaan. Wij gaan op kamp van
14 tot en met 17 mei 2019. De locatie van het schoolkamp wordt nog bekend gemaakt.
De kosten voor het kamp bedraagt dit jaar € 115,-. Zou u zo vriendelijk willen zijn om dit bedrag
voor 1 februari (het liefst z.s.m.) te storten op rekeningnummer NL72ABNA0572961871 t.n.v.
De Dijsselbloem onder vermelding van naam en groep van uw kind. Dit omdat wij al eerder
in het schooljaar kosten maken voor het schoolkamp in mei.
U kunt er ook voor kiezen om dit bedrag in termijnen te betalen. Dit kan op de volgende wijze:
Het bedrag kunt u storten op rekeningnummer NL72ABNA0572961871 t.n.v. De Dijsselbloem
onder vermelding van naam en groep van uw kind.

Eerste termijn
Tweede termijn
Derde termijn
Vierde termijn

Betalen voor:

Bedrag

2 november
7 december
7 januari
1 februari

30 euro
30 euro
30 euro
25 euro

Mocht u vragen hebben over het schoolkamp dan kunt u naar de leerkracht komen. Mocht u
vragen hebben over het kampgeld dan kunt u deze stellen bij Moesin.
Meer informatie over het schoolkamp volgt dit schooljaar nog. Mocht uw kind niet mee
mogen/kunnen dan hoor ik dit graag zo spoedig mogelijk.

Afscheidsavond/film

De afscheidsavond van groep 8 vindt plaats op 12 juli. Meer informatie volgt dit schooljaar
nog. Het is nog mogelijk dat deze dag aangepast wordt in verband met de locatie en de
invulling van deze avond.
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Planning groep 8
Maandag

Dinsdag

Week 35
27-8 / 31-8
Week 36
3-9 / 7-9
Week 37
10-9 / 14/9
Week 38
17-9 / 21/9
Week 39
24/9 – 28/9
Week 40
1-10 /5-10
Week 41
8-10 / 12/10
Week 42
15-10 / 19-10
Week 43
22-10 / 26-10
Week 44
29-10 / 2-11
Week 45
5-11 / 9.11
Week 46
12-11 / 16-11
Week 47
19-11 / 23-11
Week 48
26-11 / 30-11
Week 49
3-12 / 7-12
Week 50
10-12/ 14-12
Week 51
17-12/ 21-12
Week 52
24-12/28-12
Week 1
31-12/04-1
Week 2
7-1 / 11/1
Week 3
14-1 / 18-1
Week 4
21-1 / 25-1
Week 5
28-1 / 1-2

Woensdag

Donderdag

Openingsfeest
Schoolreisje

Vrijdag

Bibliotheek
13.30

Staking
MAD-Science
10.00-11.00

Start KBW
Afsluiting KBW
Theater 13.30

Studiedag
Vakantie

Drempelonderzoek
Informatie
avond groep 8
19.00 – 20.00
Lootjes
surprise

Mediamasters
start
Finale
mediamasters

Surprise
inleveren 08.30
Adviesgesprek

Sinterklaas
Adviesgesprek
Kerstviering

12.00 uur vrij

Vakantie

Start
opendagen
Start
kunstweek
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Maandag
Week 6
4-2 / 8-2
Week 7
11-2/15-2
Week 8
18-2/22-2
Week 9
25-2 / 1-3
Week 10
4-3 / 8-3
Week 11
11-3 / 15-3
Week 12
18-3 / 22-3
Week 13
25-3 / 29-3
Week 14
1-4 / 5/4
Week 15
8-4 / 12-4
Week 16
15-4 / 19-4
Week 17
22-4 / 26-4
Week 18
29-4 / 3/5
Week 19
6-5 / 10-5
Week 20
13-5/17-5
Week 21
20-5/24-5
Week 22
27-5/31-5
Week 23
3-6/ 7-6
Week 24
10-6 / 14/6
Week 25
17-6 / 21/6
Week 26
24-6 / 28-6
Week 27
1-7 / 5/7
Week 28
8-7 / 12/7
Week 29
15-7/ 19/-7
Week 30

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Studiedag

Vrijdag
Einde open
dagen
Carnaval
Studiedag

Vakantie
Bibliotheek
13.30

Juffen en
meesters dag

Schoolfotograaf

Koningsspelen
Eindtoets gr 8

Eindtoets gr 8

Eindtoets gr 8
Paasviering

Goede vrijdag

Vakantie

Studiedag

Kamp

Kamp

Kamp

Bibliotheek
13.30
Kamp

Hemelvaart

Vrij

Tweede
pinksterdag
Studiedag

Afscheid gr 8

Vakantie
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Informatie middelbare school
In de loop van dit schooljaar (november) zal er een informatieavond ingepland worden. Hierin
wordt alle informatie gegeven over de aanmelding en de overstap richting het voortgezet
onderwijs. Dit gaat sinds vorig schooljaar anders dan dat het hiervoor van toepassing was.
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