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Welkom in groep 8! In onderstaande brief vindt u veel informatie die belangrijk is voor 
aankomend schooljaar. Dit jaar krijgt groep 8 les van meester Arco en meester Guido. Wij 
stellen ons eerst even voor. 
 
Ik ben Arco Harink. Na negen jaar met veel plezier in de stad 
Groningen te hebben gewoond, ben ik vorige zomer naar Zwolle 
verhuisd. Ik woon inmiddels ruim een jaar in Zwolle Zuid (de Schelle) 
samen met mijn vrouw Nikki. De eerste jaren heb ik op de Anne 
Frankschool in Groningen (Hoogkerk) gewerkt, waar ik drie jaar een 
groep 8 heb gehad. Inmiddels werk ik alweer voor het tweede op de 
Aquarel. Dit doe ik met erg veel plezier! De eerste week met de klas 
zijn wij erg positief begonnen, dus laten we er samen een mooi en 
positief jaar van maken. 
 
Ik ben Guido Ruijsch en werk sinds 2003 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. Ik vind het super leuk om na een aantal jaar lesgeven 
in groep 7, weer terug te zijn in groep 8. Ik werk op woensdag, 
donderdag en vrijdag. 
  
Het jaar  
Groep 8 is een bijzonder jaar, het is het afscheid van de basisschool. Waar sommige 
kinderen zich nu nog echt als basisschoolkinderen gedragen, zullen jullie merken dat 
iedereen dit jaar een grote verandering doormaakt. Het toegroeien naar een nieuwe stap 
zorgt hopelijk ook voor zin in deze stap! Meestal is aan het eind van het jaar iedereen toe 
aan een frisse start op een nieuwe school. We beginnen al gelijk met hard werken, er 
moeten nog veel dingen geleerd worden om aan te kunnen sluiten op het VO. Vanaf de 
meivakantie is er steeds meer tijd voor het afscheid, door het oefenen van de musical en het 
schoolkamp.   
  
  
Praktisch  
● De kinderen krijgen dit jaar gym van meester Louk en meester Max. Dinsdag om 12.05 uur 
en donderdag om 10.30 uur. De gymles van donderdag vindt plaats in de gymzaal naast 
basisschool de Wieden. Donderdag gaan we op de fiets. In de gymzalen zijn gymkleding en 
gymschoenen verplicht. Kinderen kunnen hun gymkleren op school laten hangen. We raden 
aan om de sportkleren iedere week te wassen. Veel kinderen spannen zich behoorlijk in 
tijdens de gymles.  
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● We stimuleren op de Aquarel het eten en drinken van gezonde pauzehappen. Het valt op 
dat veel kinderen al groenten of fruit bij zich hebben! Ook zien we weinig plastic flesjes, 
pakjes en zakjes; mooi om te zien!  
● De communicatie loopt dit jaar voornamelijk via de mail en Parro. Wanneer u de app nog 
niet geïnstalleerd hebt, vragen we u dit alsnog te doen.   
  
  
Vakken  
Rekenen gaat in groep 8 via Snappet. Net als in groep 7 heeft iedereen een eigen 
Chromebook waarop dit werkt. We werken doelgericht aan de doelen waarvan verwacht 
wordt dat kinderen ze eind groep 8 beheersen. Voor de volgorde van de doelen houden we 
de methode Pluspunt aan. 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 sinds vorig jaar met STAAL. Kinderen krijgen dagelijks een dictee en we 
bespreken uitgebreid de categorieën. Daarnaast is er de mogelijkheid om extra te 
verwerken in ons STAAL-werkboek.  
Taal  doen we sinds dit schooljaar ook volgens de methode Staal. We bieden lessen 
woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren en schrijven aan. Om spreken en 
luisteren te oefenen houdt iedereen dit jaar een spreekbeurt en een boekbespreking.  
Begrijpend lezen is een ontzettend belangrijke vaardigheid.  We volgen Nieuwsbegrip en 
behandelen hierbij actuele teksten. Ook gebruiken wij in groep 8 de methode Blits. Deze 
methode richt zich op studievaardigheden zoals kaartlezen, tabellen lezen en informatieve 
teksten begrijpen. 
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 af en toe 
leer- en/of maakwerk mee. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een toets.   
Natuur wordt gegeven uit de methode Wijzer door natuur en techniek. De thema’s zijn: 
Natuurlijk evenwicht; Energie; Nieuw leven; Stappen in techniek en Beweging. Ieder thema 
wordt afgesloten met een toets.  
Geschiedenis We doorlopen de hele tijdlijn en zoomen in op de thema’s Grotgoden en 
tempelgoden; Reizen voor God, reizen voor geld; Dappere denkers, verboden kerken; Sterke 
vrouwen en Franse koningen en ten slotte Oorlog voeren of samenwerken. Ieder thema 
wordt afgesloten met een toets.  
Aardrijkskunde We hebben het over de thema’s Een vurige planeet; Van krot tot kasteel; 
Nieuwsflits!; Vrede spreekt niet vanzelf en ten slotte Je goed recht. Ieder thema wordt 
afgesloten met een toets. Ook komt er gedurende ieder thema een topotoets mee naar 
huis. Ook hierbij telt de juiste spelling, behalve voor dyslectici.  
Muziek wordt dit jaar weer verzorgd door juf Mirjam. Daarnaast zullen we in de aanloop 
naar de musical heel veel tijd en aandacht besteden aan muziek en drama.  
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Beeldend krijgt 1 keer per weer 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.  
  
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. 
We geven geen toetsen mee die in de vakantie geleerd moeten worden. Daarnaast zullen de 
kinderen ook regelmatig maakwerk mee naar huis krijgen. Op die manier zijn zij goed 
voorbereid voor het voortgezet onderwijs. 
  
Wanneer kinderen moeite hebben met begrijpend lezen of woordenschat raden wij met 
klem aan thuis meer te (laten) lezen. Onderzoek wijst uit dat het maken van leeskilometers 
heeft 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! Dus wij adviseren: gezellig samen 
voor het slapen gaan een boek (voor)lezen. 
 

Voortgezet onderwijs  
In november/december worden jullie samen met jullie kind uitgenodigd op het 
adviesgesprek. Hier krijgt u het advies dat wij in overleg met leerkrachten, juf Anja en juf 
Henriëtte hebben geformuleerd. Aansluitend houden veel middelbare scholen open dagen. 
We raden u aan deze te bezoeken. Vaak voelt een kind haarfijn aan welke school past en 
welke misschien niet. In februari krijgt uw zoon/dochter een inschrijfformulier mee naar 
huis. Hierop hebben wij al een groot deel ingevuld. U vult nog wat adresgegevens en andere 
bijzonderheden in en welke school jullie gekozen hebben en welk niveau. Dit formulier 
ondertekenen wij en sturen wij op naar de middelbare school.   
 

Dit gebeurt allemaal voor de eindcito. De score die hiervoor gehaald wordt heeft geen 
negatieve invloed meer op het advies.   
 
Tip: woensdag 26 oktober van 16.00 uur tot 20.00 uur is er een VO-markt. Schrijft het vast 
in uw agenda. 
 

We sluiten het jaar af met kamp en een afscheidsmusical. Dat is allemaal nog zo ver weg, 
daarover later meer!   
 

Wanneer u vragen heeft zijn wij doorgaans heel goed bereikbaar via de mail:  
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Arco.Harink@vivente.nu of Guido.Ruijsch@vivente.nu stuur een berichtje via Parro.  
 

Verder hopen wij u te ontmoeten tijdens de startgesprekken die zullen voeren, de kinderen 
zijn daarbij van harte welkom. 
 

Op een mooi jaar!  
 

Met vriendelijke groet,  
 
Arco Harink en Guido Ruijsch 
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