Informatiebrief groep 7A
Welkom in groep 7! In onderstaande brief vindt u veel informatie die belangrijk is voor
aankomend schooljaar.

Het jaar
Groep 7 is een prachtig jaar! Het is een jaar waarin we veel belangrijke en nieuwe dingen
leren bij de verschillende vakken. De stof wordt moeilijker en de hoeveelheid opdrachten
neemt toe. Het huiswerk zal bestaan uit zowel maak- als leerwerk. We halen dit jaar ons
eerste echte diploma op school; we doen mee met het verkeersexamen. Zoals u misschien
al weet, starten we binnenkort met MKP, wat zeer waardevol is voor de groep. Onder
normale omstandigheden gaat groep 7 in het voorjaar naar Amsterdam op schoolreis. Dit
kunnen we gezien de situatie dit jaar nog niet garanderen. We hopen natuurlijk dat het door
kan gaan.
Praktisch
● De gymtijden zijn maandag 10.45 en donderdag 10.15. Voorlopig vinden de
gymlessen alleen buiten plaats en zijn sportschoenen of sneakers voldoende.
Wanneer we weer in de zaal mogen, zijn gymkleding en gymschoenen verplicht.
● Wij hebben ons ingeschreven voor schoolfruit, maar weten nog niet of we de
subsidie toegekend gekregen hebben. Voor nu willen wij u vragen op woensdag,
donderdag en vrijdag alleen groenten of fruit mee te geven voor in de kleine pauze.
Het is ook fijn om te zien dat veel kinderen een eigen drinkfles of beker meenemen
naar school, zodat we het afval wat kunnen beperken.
● De communicatie loopt dit jaar voornamelijk via Parro, maar ook af en toe via de
mail en de post. Wanneer u de app nog niet geïnstalleerd hebt, willen wij u vragen
dit alsnog te doen.

Vakken
● Rekenen gaat in groep 7 via Snappet. Iedereen heeft een eigen Chromebook waarop
wij werken. We werken doelgericht aan de doelen waarvan verwacht wordt dat
kinderen ze eind groep 7 beheersen. Iedere leerling werkt op eigen niveau en heeft
ook een eigen streefniveau. In overleg met de kinderen stellen we dit streefniveau
wanneer het erg goed gaat bij naar boven. Hier kijken we meerdere keren per jaar
naar.
● Taal en Spelling doen wij volgens de methode Staal. Dit betekent dat we
verschillende categorieën behandelen en dagelijks een dictee doen. Daarnaast is er
ruimschoots aandacht voor werkwoordspelling en ontleden.
Ook zetten we Snappet in om aan spellingdoelen te werken.
● Begrijpend lezen is een ontzettend belangrijke vaardigheid. Dit jaar buigen wij ons
over de inzet van methodes. We starten met 2 keer per week Nieuwsbegrip, maar
het kan dat we dit jaar dingen aanpassen. Dit vak geeft meester Guido

● Engels doen wij met Take it Easy, een methode die gebruik maakt van een native
speaker (iemand voor wie Engels de moedertaal is). Kinderen krijgen een aantal keer
dit jaar leerwerk mee voor Engels. Dit wordt getoetst voor het rapport en hierbij zal
ook de spelling meetellen. Dit geldt niet voor dyslectici. Juf Stefanie geeft dit vak.
● Natuur wordt dit jaar door meester Guido gegeven uit de methode Wijzer door
natuur en techniek. Ieder thema wordt afgesloten met een toets.
● Geschiedenis wordt dit jaar door juf Stefanie gegeven. Ieder thema wordt afgesloten
met een toets.
● Aardrijkskunde wordt door meester Guido gegeven. Ook hier geldt ieder thema
wordt afgesloten met een toets. Ook komt er gedurende ieder thema een topotoets
mee naar huis.
● Muziek wordt dit jaar weer verzorgd door juf Mirjam. Daarnaast zullen we in de klas
met enige regelmaat zelf ook lekker zingen.
● Beeldend krijgt minimaal 1 keer per week de aandacht. We werken met
verschillende materialen en maken kennis met meerdere stijlen en kunstenaars. Dit
doen we aan de hand van de methode Laat maar zien.
● KIVA is onze methode om de sociale en emotionele ontwikkeling te bevorderen.
KiVa is een Finse afkorting en betekent ‘leuk’ of ‘fijn’. KiVa-scholen zijn leuke scholen
waar niet gepest wordt en iedereen het naar het zin heeft. De lessen gaan veelal
over de omgang met anderen en je omgeving. De KiVa-regels moeten op een
gegeven moment zo eigen zijn dat het verweven zit door alles wat we op een
schooldag doen.
Oudergesprekken via Teams
De oudergesprekken vinden voorlopig nog online via Teams plaats.

Huiswerk
Zoals u hierboven al heeft kunnen lezen komt er voor verschillende vakken leerwerk mee
naar huis. Kinderen krijgen altijd minimaal een week de tijd om een toets voor te bereiden.
Ook zal er regelmatig maakwerk voor de verschillende vakgebieden meegegeven worden.
Wanneer kinderen moeite hebben met begrijpend lezen of woordenschat raden wij met
klem aan om thuis veel te (laten) lezen. Onderzoek wijst uit dat het maken van
leeskilometers het meest effectief is bij het verbeteren van begrijpend lezen. Het maakt niet
uit of uw kind zelf leest of voorgelezen wordt. Dit is even effectief!
Wanneer u vragen heeft, zijn wij voor nu bereikbaar via mail of telefonisch op school.
Met vriendelijke groet,

Stefanie en Guido

stefanie.boschman@vivente.nu
guido.ruijsch@vivente.nu

