Welkom in groep 8
Mail:
groep8@groenvanprinsterers
chool.nl
Bijgaand vinden jullie
informatie over groep 8.
Wij zijn bereikbaar per mail
en telefonisch vanaf 14.45
uur. Ziekmelding graag via
de mail uiterlijk om 8.00 uur
doorgeven.

Taal en spelling
Taal en spelling staan
dagelijks op het rooster.
We werken bij beide vakken
met de methode STAAL.
Naast de methode maken
we gebruik van diverse
aanvullende taalactiviteiten.

Telefoon:
030-2204652
Groet,
Juf Nikki en juf Evelien

Start van de dag
Vanaf 8.20 uur mogen de
kinderen rustig de klas in
komen; om 8.30 uur moet
iedereen in de klas zijn.
Sociaal/ emotioneel
Het is heel belangrijk, een
voorwaarde voor goed leren,
dat kinderen zich prettig
voelen in de groep.
Het hele jaar door zullen we
de groepsprocessen goed
monitoren en begeleiden.
De eerste weken zullen we
actief aandacht besteden
aan de ‘gouden weken’.
Rekenen
We rekenen dagelijks
ongeveer 60 minuten met de
rekenmethode Getal en
Ruimte Junior.

Lezen
Gedurende de week lezen de
kinderen regelmatig
zelfstandig uit hun leesboek.
Daarnaast is er altijd een
voorleesboek in de klas waar
enkele keren per week uit
voor wordt gelezen.
Het is, ook in groep 8,
belangrijk om ook thuis
lekker veel te lezen.
Begrijpend lezen
Voor begrijpend lezen maken
we gebruik van de methode
‘Nieuwsbegrip’. Bij deze
lesmethode lezen de
kinderen wekelijks een tekst
over een actueel onderwerp.
Met behulp van deze tekst
maken de kinderen
opdrachten.

Engels
Voor Engels hebben we de
methode Groove Me. Dit is
een digitale methode die
werkt vanuit Engelse liedjes.

Wereldoriëntatie
Voor de vakgebieden
aardrijkskunde, geschiedenis
en natuur werken we met de
geïntegreerde methode
Faqta. Na een klassikale
introductie kunnen kinderen
samen met een maatje aan
de slag met de lesstof op het
leerplatform. Het
verwerkingsmateriaal
bestaat uit onderzoek- en
ontdekopdrachten. Op deze
manier ontdekken ze de
wereld op een motiverende
manier. De lesstof sluit 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.

Gym
De kinderen hebben op
woensdag en vrijdag gym
van Coen van Eck, beide
keren om 8.30 uur.
De kinderen gaan zelfstandig
naar de zaal en worden door
de leerkracht opgehaald. Het
is fijn als de gymtassen
regelmatig mee naar huis
gaan om de kleding te
wassen en de schoenmaat te
controleren

Welkom in groep 8
Werkstuk / spreekbeurt
Ook in groep 8 maken de
kinderen een werkstuk over
een zelfgekozen onderwerp.
We volgen hetzelfde
stappenplan als in groep 7.
Over hetzelfde onderwerp
houden de kinderen later in
het jaar een spreekbeurt.
Huiswerk
De kinderen krijgen drie
keer per week leer- of
maakhuiswerk mee. De
kinderen noteren het
huiswerk in hun agenda,
hebben een elastomap nodig
om het huiswerk netjes op
te kunnen bergen en een
agenda om het te noteren.
(Een papieren agenda is niet
verplicht.) Het huiswerk
staat in de Google agenda.
Een deel van het huiswerk
zal ook beschikbaar zijn via
Google Classroom.

Zelfcorrectie
De kinderen controleren zeer
regelmatig hun eigen werk.
Zo hebben ze direct
feedback op hun werk en
leren ze direct van hun
antwoorden.
We vinden het belangrijk in
groep 8 dat kinderen zelf
een hulpvraag aan de
leerkracht stellen. Uiteraard
houden we altijd een vinger
aan de pols.

Uitjes / excursies
In de loop van het jaar
zullen er diverse excursies
zijn. Als er vervoer of
begeleiding nodig is, zullen
we dat tijd uitvragen.
Crea
Uiteraard worden
tekenlessen en andere
creatieve opdrachten in de
klas gedaan. De
groepsdoorbroken
creamiddagen zullen
komend schooljaar op
woensdag plaatsvinden.

Mobiele telefoons
Wij vinden het op de Groen
niet wenselijk dat kinderen
de telefoons meenemen
naar school; het leidt af en
de kinderen zijn in geval van
nood altijd bereikbaar via
ons school telefoonnummer.
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.

Voortgezet Onderwijs
Zodra de informatie rondom
de verwijzing bekend is,
nodigen we jullie uit voor
een informatiebijeenkomst.
(Waarschijnlijk november.)
De centrale eindtoets is op
woensdag 20 en donderdag
21 april 2022.
Musical
Aan het eind van het jaar
volgt natuurlijk het afscheid

en de musical. Ook hierover
worden jullie t.z.t uitgebreid
geïnformeerd.
Wie & wanneer?
Maandag
juf Evelien
Dinsdag
juf Evelien
Woensdag
juf Nikki
meester Coen (gym)
Donderdag
juf Evelien
juf Jessica/Nikki (XL)
Vrijdag
juf Evelien (tot 12.00 uur)
juf Nikki (vanaf 12.00 uur)
meester Coen (gym)

Laat het ons weten!
Mochten er iets zijn, laat het
ons dan gerust weten. Dat
kan via mail of telefoon. We
moeten het als school/
leerkracht, ouders en
kinderen samen doen dus
fijn en belangrijk als we
open, eerlijk en helder met
elkaar communiceren!
Hartelijke groet,
Juf Nikki en Juf Evelien

