
Schoolfruit 
School verzorgt fruit of groente voor de 
kinderen in de kleine pauze (10.30 uur).  
 
Verjaardag  
Wegens de corona maatregelen zijn de 
verjaardagen anders dan voorheen. We mogen 
hierbij helaas geen ouders uitnodigen. Via de 
nieuwsbrief worden jullie op de hoogte 
gehouden over eventuele veranderingen. 
Zodra het weer mag, zijn jullie van harte 
welkom om bij de verjaardag aan te sluiten.  
Voor nu willen we wel graag weten wanneer 
jullie zoon of dochter graag het feestje zou 
willen vieren, dan kunnen we hier rekening 
mee houden in de planning. Een voorverpakte 
traktatie zal dan worden uitgedeeld bij het naar 
huis gaan.  
 
Bovenbouwfuif 
Ieder jaar organiseert groep 8 de 
bovenbouwfuif voor alle overige kinderen van 
de bovenbouw. Een geweldig feest waar wij 
graag alle leerlingen uit de bovenbouw terug 
zien. Dit jaar wordt het feest gevierd op 
vrijdagavond 27 november van 19.00 uur tot 
21.00 uur. 
 
Gym 
In de bovenbouw gymmen wij één keer in de 
week op woensdag. Wij gaan altijd op de fiets 
naar de Haspel. Dit met de achterliggende 
gedachte om de kinderen te leren fietsen in 
een groep zodat wij ook veilig andere 
uitstapjes kunnen maken en als oefening voor 
het fietsen naar het voortgezet onderwijs. 
Tijdens de gymlessen dragen de kinderen 
gymkleding (korte broek, T-shirt met korte 
mouwen en gymschoenen zonder zwarte 
zolen). De kinderen met lang haar dragen hun 
haren vast. Ook worden de sieraden vooraf 
uitgedaan. Na de gymles is het raadzaam om 
een rollerdeodorant te gebruiken of met een 
vochtig washandje op te frissen.   
 
 
 
 

Ten slotte 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan 
horen wij dat graag. Het liefste persoonlijk 
maar via de mail mag ook. 
 
Yasmine: yasmine.chakur@tangent.nl 
Maud: maud.brouwers@tangent.nl 
Stan: stan.thielen@tangent.nl 
 
Wij wensen jullie en jullie kinderen een 
plezierig en leerzaam schooljaar toe! 
Yasmine, Maud en Stan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatie 
Schooljaar 
2020-2021 

 
Bovenbouw 

  

mailto:maud.brouwers@tangent.nl
mailto:stan.thielen@tangent.nl


Beste ouders/verzorgers, 
 
In deze folder treft u informatie die van belang 
is voor u en uw kind in de bovenbouw. Mocht 
u nog vragen of opmerkingen hebben dan 
horen wij dat graag.   
 
Oudergesprekken 
Per schooljaar vinden er twee 
rapportgesprekken plaats. Uitzondering hierop 
zijn de ouders van de kinderen uit groep 8. Zij 
hebben eenmaal één adviesgesprek en op 
verzoek nog een rapportgesprek op het einde 
van het schooljaar.  
Na ongeveer 6 tot 8 weken van het nieuwe 
schooljaar vindt er een MOL-gesprek plaats 
tussen leerling, ouder(s) en de leerkracht. 
Hierin wordt de overgang van uw kind 
besproken.  
In dezelfde periode dat de rapporten mee 
naar huis gaan, ontvangt u een datumprikker 
voor de rapportgesprekken in uw mailbox.  
Wij vragen u hierop in te tekenen om een 
afspraak vast te leggen.  
 
Voortgezet onderwijs 
Ieder jaar verzorgt een extern persoon een 
informatieavond over het voortgezet 
onderwijs. Wij adviseren de ouders van de 
leerlingen uit groep 7/8 om deze te bezoeken 
om een duidelijk beeld te krijgen van hoe het 
voortgezet onderwijs georganiseerd is. Wij 
zullen jullie middels de nieuwsbrief hiervan op 
de hoogte houden voor komend schooljaar.  
  
Agenda 
Ieder schooljaar werken wij met een 
schoolagenda. Het doel van het werken met 
een agenda is het plannen van belangrijke 
zaken als: kringen, een spreekbeurt, huiswerk 
maar ook niet school gerelateerde afspraken. 
Het inzichtelijk maken van afspraken wordt op 
die manier geoefend en getraind en zal voor de 
kinderen een opstapje zijn naar het plannen in 
het voortgezet onderwijs.  
 
 
 

 
 
Huiswerk  
Naast het werken met een schoolagenda, 
wordt er dit schooljaar ook weer gestart met 
huiswerk voor alle kinderen uit de 
bovenbouw. Het huiswerk bestaat uit 
werkwoordspelling oefeningen en/of 
reken(verhaal)sommen. Naast het doel om de 
werkwoordspelling en rekenen veel te 
herhalen heeft het tevens als doel om het 
werk goed in te plannen. 
Kinderen krijgen één week de tijd om het 
opgegeven huiswerk te maken. Het huiswerk 
wordt gezamenlijk in de klas besproken. 
Iedere donderdag moet het huiswerk af zijn en 
zal er een nieuwe les opgegeven worden. 
Groep 6 krijgt pas na de herfstvakantie 
huiswerk opgegeven.  
 
Kringen 
In het ritmisch weekplan zijn verschillende 
kringen opgenomen. U moet hierbij denken 
aan een leeskring, observatiekring, 
actualiteitenkring etc. De planning wanneer 
uw kind een kring moet voorbereiden hangt in 
de klas en wordt door de kinderen genoteerd 
in de agenda die ze in het begin van het 
schooljaar van school ontvangen. De kinderen 
van groep 6 herinneren wij hieraan maar ons 
uitgangspunt is dat de kinderen hier 
uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor worden.  
 
Jeelo 
In de bovenbouw krijgt uw kind drie keer in de 
week Jeelo. Dit betekent ‘je eigen 
leeromgeving’. Het is breder dan alleen 
wereldoriëntatie. In en buiten de stamgroep 
gaat uw kind aan de slag met verschillende 
projecten die bestaan uit 
samenwerkingsopdrachten, maar ook uit 
zelfstandig leren.  
 
Lunch 
De kinderen eten om 12.15 uur de 
boterhammen die zij van thuis hebben 
meegenomen op in de stamgroep. Wij vragen u 



om de lunch beperkt te houden tot 
boterhammen (evt. sultana/liga) en drinken. 
In de bovenbouw hebben wij geen bekerbak. 
Mocht het drinken toch gekoeld moeten 
worden, dan kan dat.  
 
Extra ondersteuning 
De stamgroepleerkracht wordt ondersteund 
door leerkrachtondersteuners en een remedial 
teacher. Dit schooljaar zijn Gabri en Sacha de 
leerkrachtondersteuners en zij begeleiden 
kleine groepjes (o.a. de verrijkingsgroepjes). 
Maartje is de remedial teacher. We maken dit 
jaar ook steeds meer gebruik van het leerplein. 
De kinderen kunnen kiezen of ze in de groep 
werken of een keuze maken voor de 
stilwerkplekken.  
 
Topo/Engels 
Op maandag middag gaan wij ook topo en 
Engels aanbieden. Op dit moment zijn wij bezig 
met een blok topo over Nederland via Jeelo. 
Met dit blok zijn wij tot de herfstvakantie bezig. 
Daarna zal er een blok Engels volgen, en zo 
voort.  

 
Dramataal 
In de periode van februari/maart zullen de 
kinderen kennis gaan maken met dramataal. 
Dramataal richt zich op meer begrip, 
verbinding en plezier tussen leerlingen 
onderling en leerling/docent. Ook de ouders 
worden in die periode uitgenodigd voor een 
voorlichting. Via de nieuwsbrief zullen we jullie 
tegen die tijd nog meer informeren hierover.   


