
Informatiebrief groep 7A 

Welkom in groep 7! In onderstaande brief vindt u veel 

informatie die belangrijk is voor aankomend schooljaar.  

Voorstellen 

Welkom in groep 7! 

Dit jaar krijgt groep zeven les van Stefanie Boschman (maandag en dinsdag) en Guido 

Ruijsch (woensdag, donderdag en vrijdag). We stellen ons even aan u voor. 

 

Stefanie: Ik ben Stefanie Boschman en 

werk al sinds 2002 op de Aquarel. Samen 

met mijn man Ferry, mijn zoon Marijn en 

dochter Jade woon ik in de wijk 

Westenholte. In mijn vrije tijd houd ik 

van lezen en zingen. In de zomervakantie 

proberen we, naast heerlijk uitrusten, 

ook onze kinderen wat van de wereld te 

laten zien en ze wat cultuur bij te 

brengen.  
 

 

Guido: Ik ben Guido Ruijsch en sinds 2003 

werkzaam op de Aquarel. Ik woon in 

Stadshagen, samen met mijn vrouw Maaike 

en onze zoons Daan en Bram. Ik speel graag 

gitaar, hou van fotografie en wandelen. 

Tijdens de vakanties trekken wij er vaak lekker 

op uit met onze caravan. Naast mijn werk op 

de Aquarel heb ik mijn eigen 

webdesignbedrijf: One4Design.nl. 

 

 

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 
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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, nemen we in groep 7 deel aan MKP (Marietje Kessels Project), 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 dinsdag om 10.00 uur en vrijdag 9.00 uur. De gymles van vrijdag 

vindt plaats bij de gymzaal in basisschool de Wieden. In de zaal zijn gymkleding en 

gymschoenen verplicht. De kinderen krijgen les van meester Louk en juf Tess. 

● Wij hebben ons ingeschreven voor schoolfruit, maar weten nog niet of we de 

subsidie toegekend krijgen. Voor nu willen wij u vragen op woensdag, donderdag en 

vrijdag groenten of fruit of een andere gezonde snack mee te geven voor in de kleine 

pauze.  

● We willen zorgen voor zo min mogelijk afval in en om de school. Het is dan ook fijn 

om te zien dat veel kinderen een eigen drinkfles of beker meenemen naar school. 

Het zou mooi zijn als alle kinderen dat hebben. 

● 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. 

● 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. 

● Taal doen we sinds dit schooljaar ook volgens de methode Staal. We bieden lessen 

woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren en schrijven aan. 



● Begrijpend lezen is een ontzettend belangrijke vaardigheid.  We volgen 

Nieuwsbegrip en behandelen hierbij actuele teksten. Dit vak geeft meester Guido 

● Studievaardigheden leren we uit de methode Blits. Kinderen leren hoe ze 

studieteksten moeten lezen en informatiebronnen moeten gebruiken. Ook leren ze 

hoe ze een geografische kaart moeten lezen en hoe ze informatie kunnen halen uit 

schema's, tabellen en grafieken. Dit vak geeft meester Guido. 

● Engels doen wij vanaf dit schooljaar met Stepping Stones junior. De methode wordt 

ingezet vanaf groep 5 t/m groep 8.  De methode Stepping Stones junior is de 

voorloper van Stepping Stones; de methode die de meeste middelbare scholen in 

Zwolle hanteren. Met deze methode hopen wij een goede aansluiting te krijgen op 

het VO. Kinderen krijgen een aantal keer dit jaar leer- en/of maakwerk mee. Elk 

hoofdstuk wordt afgesloten met een toets. 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 uit de methode Argus Clou. 

Ieder thema wordt afgesloten met een toets. 

● Aardrijkskunde wordt door meester Guido gegeven. Ook hier volgen we Argus Clou 

en wordt ieder thema 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. Juf Stefanie geeft dit op 

maandagmiddag. 

● 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!  

Voorlopig schooladvies 

Tijdens de oudergesprekken in juni krijgt uw kind een voorlopig schooladvies. Met dit advies 

kan uw kind zich samen met u al wat gaan oriënteren op de middelbare scholen en de 

verschillende niveaus die er zijn. Het definitieve advies volgt halverwege groep 8. 

Wanneer u vragen heeft, zijn wij bereikbaar via mail, Parro of telefonisch op school.  

 

Met vriendelijke groet, 

Stefanie en Guido 

 

stefanie.boschman@vivente.nu  

guido.ruijsch@vivente.nu 
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