Groep 8
LO

Handige weetjes:
•

Lestijden
ma, di, do en vr:
8.20 – 14.20
woe: 8.20 – 12.20

•

Gymtijden:
Groep 8a
Ma: 09.15 – 10.00
Vr: 10.00 – 10.45
Groep 8b
Ma: 10.00 – 10.45
Vrij: 11.40 – 12.30

•

Pauze
Kleine: 10.45 – 11.00
Grote: 13.00 – 13.30

•

Verjaardagen
Traktatie voorverpakt,
graag even een mailtje
vooraf.

•

Ziekmeldingen
absentmeldinghetkompas
@onzewijs.nl

Informatiebrief
4 september 2020

Kennismaken
Beste ouders,
Hier de informatiebrief van groep 8. Hierin staan alle belangrijke informatie
over de vakken, activiteiten en de bijbehorende methodes die gegeven
worden. U kunt ook lezen hoe de manier van werken is in groep 8, maar
voor een écht inkijkje in de groep moet u dit filmpje bekijken: ………………
Groep 8A: Meester Hanno ma t/m vr
Groep 8B: Meester Jarco ma, wo t/m vr en juf
Kimberley op de dinsdag.
Mocht er vragen zijn, laat het ons gerust weten.
Groetjes de juf en de meesters van groep 8
j.siereveld@onzewijs.nl, h.kant@onzewijs.nl en
k.sterenborg@onzewijs.nl

Van klas naar groep

Kwink is onze methode voor sociaal-emotioneel leren. We bespreken het
onderwerp van de ‘Kwink van de Week’ met elkaar en de afspraken van
Kwink komen meerdere keren terug in de week. Leren van en met elkaar
staat hierbij centraal. Naast Kwink gebruiken we dagelijks coöperatieve
werkvormen om elkaar nog beter te leren kennen, om leerstof te herhalen
en/of in te oefenen en om nog beter samen te werken. In groep 8 spreken
we de kinderen meer aan op hun eigen verantwoordelijkheid en stimuleren
een zelfstandige werkhouding. Daarnaast proberen we de groepen 8
dichterbij elkaar te brengen door gezamenlijke activiteiten te doen.
Werkwijze leerkracht
Na de gezamenlijke instructie maakt de leerkracht tijd voor verlengde
instructie (als dit nodig is). We leren de kinderen omgaan met uitgestelde
aandacht door gebruik te maken van rood/groene kaartjes voor vragen. Het
leerdoel staat centraal tijdens de verschillende lessen zodat we voor de
kinderen inzichtelijk maken waar we aan gaan werken. Na het maken van de
les is er ruimte voor verrijking of herhaling.
Ondersteuning in de groep van meester Sjaak
Meester Sjaak is iedere dag het eerste of het laatste half uur aanwezig in de
groep tijdens rekenen. Omdat we dan met twee leerkrachten in de groep
zijn, komen wij er beter aan toe om de kinderen goed te begeleiden tijdens
het werken in de rekenles.

Wat leren we in groep 8?
Vakken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

List:
Rekenen:
Taal:
Spelling:
Wereld oriëntatie:
Topografie:
Begrijpend lezen:
Gymnastiek:
Beeldende vorming:
Muziekles en drama:
Engels:
Verkeer:
Kwink:
Zelfstandig werken:

•

Huiswerk:

hier starten we elke dag mee om de leesmotivatie te verbeteren
pluspunt vijf dagen per week
woordenschat/woord en zinsbouw vier maal per week
iedere week een woordpakket en elke maandag werkwoordspelling
met de nieuwe methode Faqta. We werken hierbij met thema’s
elke week een les
tweemaal per week m.b.v. de methodes Nieuwsbegrip en Junior Einstein
tweemaal per week
elke week tweemaal beeldende vorming of tekenen
om de week plannen we dit eenmaal per week in
elke week een les aan de hand van de methode Take It Easy
start in januari, i.v.m. april/mei is het theoretisch en praktisch verkeersexamen
sociaal emotionele vorming
tweemaal per week, met onder andere informatieverwerking, schrijven, eigen
leerdoelen en ander werk af maken
het leren plannen van het huiswerk

Wat vinden wij belangrijk in groep 8?

Belangrijke data
25/26 november

Drempelonderzoek

Eind februari

Adviesgesprekken

21/22 april

IEP-toets

8 t/m 10 juni

Schoolkamp

11 juni

Kinderen vrij

19 juli

Musical groep 8b

21 juli

Musical groep 8a

Details over bovenstaande data volgen nog.

Locatie kamp: Camping Olmenveld & Chaletpark het
Olmenduin in Serooskerke
https://www.olmenveldvakanties.nl/
Locatie musicals: Het Arsenaal theater in Vlissingen
https://www.arsenaaltheater.nl/

Huiswerk
Er wordt driemaal per week maak-huiswerk opgegeven.
Toetsen (dus leer-huiswerk) komt daar nog bij, dit wordt
altijd een week van te voren opgegeven.

In groep 8 houden alle kinderen een spreekbeurt
en maken ze een werkstuk
Huiswerk vergeten? Na schooltijd maken.
Hulp nodig? Vraag het op tijd, we helpen graag!

We maken er een leuk & leerzaam jaar van!

Vragen? Laat het ons weten.
e-mailadres: h.kant@onzewijs.nl, k.sterenborg@onzewijs.nl en j.siereveld@onzewijs.nl

