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Welke leerkracht op welke dag:                                                   

Rianne van Harten:                     maandag,dinsdag en woensdag (om de week) 

Anouschka Mulder:          woensdag (om de week), donderdag en vrijdag 

 

Algemeen 
Gymnastiek 

Op dinsdagmiddag gaat groep 8 gymmen in de sporthal de Molenwiek. We gaan daar op de fiets naar 

toe. Voor gymnastiek heeft uw kind gymkleding nodig, dat wil zeggen: een T-shirt met broekje en 

stevige gymschoenen zonder zwarte zolen. Wie dit niet bij zich heeft kan niet meedoen met de les. 

Het kind blijft dan op school bij een andere leerkracht en gaat verder met een andere schoolopdracht. 

Tijdens gym mogen sieraden niet gedragen worden. Armbanden die gedragen worden moeten dus af 

kunnen.  

 

Eten en drinken 

Om 10.00 uur is er gelegenheid om wat te eten en te drinken. Van maandag t/m donderdag zijn het 

“gruitdagen” (groente en /of fruit) met gezond drinken (bijv: water/melk) en vrijdag is onze “bofdag” 

(dan zelf in te vullen). 

Het drinken voor de lunch kunnen de kinderen in de koelkast zetten. Graag de beker voorzien van 

naam.  

 

Weektaak 

De kinderen krijgen op maandag hun weektaak, hierop staan de hoofdvakken en ook taken die zij 

gedurende de week zelf moeten inplannen. Ze werken zoveel mogelijk op individueel niveau.  

 

AVG 

In de Parro app kunt u uw privacy-voorkeuren eventueel aanpassen. U kunt hiervoor bij acties op 

privacy voorkeuren klikken. U kunt per kind aangeven wat de voorkeuren zijn. Let op: we hebben de 

gegevens die bekend waren al overgenomen. Wilt u alsnog de privacy voorkeuren aanpassen dan 

kunt u dat doen tot uiterlijk 30 september 2022.  

 

Maandviering 

8 keer per jaar hebben we een maandviering die aansluit bij het thema van Trefwoord. Dit doen we 

met de groepen 5 t/m 8. Ook is er vier keer per jaar een maandsluiting met wisselende thema’s als 

kinderboekenweek, sinterklaasviering, talentenjacht, enz. 

 

Huiswerk 

De kinderen krijgen elke week op vrijdag een taaltoets die zij thuis moeten leren. Deze maken ze op 

school tijdens de weektaak. Zij kijken dit zelf na en zijn zo eigenaar van hun eigen leerproces.  

Daarnaast krijgen ze wekelijks maakwerk mee, dit zal veelal taal, spelling of rekenen zijn.  

Gedurende het jaar krijgen ze naast bovenstaande ook Engelse toetsen en topografie toetsen mee 

naar huis om te leren. 



Het huiswerk is terug te vinden in Google Classroom, waar de kinderen met hun schoolmailadres in 

kunnen. U kunt als ouder in dit programma ook in de agenda zien wanneer het huiswerk af moet zijn.  

 

Regels en afspraken in de klas 

Om fijn en prettig met elkaar om te gaan en ruzie en pesten zoveel mogelijk te voorkomen, hanteren 

we regels en afspraken in de klas en op school. We praten hier regelmatig over en schenken hier ook 

met samenwerken en spelen aandacht aan, zodat rekening houden met elkaar vanzelfsprekend 

wordt. Deze regels zijn gebaseerd op de Kanjertraining.  

 

Vakken 
Godsdienstige vorming 

De meeste ochtenden beginnen we met een Bijbel- of spiegelverhaal en we praten met en luisteren 

naar elkaar. We doen dat aan de hand van de methode Trefwoord. 

 

Werkstuk 

De kinderen maken dit jaar een werkstuk op school. Ook maken zij één thuis-werkstuk. De 

inleverdatum wordt ruim van te voren aangegeven.  

Daarnaast schrijven de kinderen in groep 8 twee keer per jaar een artikel over de actualiteit. Dat doen 

zij naar aanleiding van een actueel onderwerp van het jeugdjournaal of uit de krant. 

Boekendoos 

Ieder kind houdt in groep 8 een presentatie over een boek middels een boekendoos. De boekendoos 

gaat over een zelfgekozen boek. Er moet kort verteld worden waar het boek over gaat (maximaal 10 

minuten).  

 

Spreekbeurt 

De kinderen hebben naast de boekbespreking ook een spreekbeurt. De spreekbeurt wordt thuis 

voorbereid. Tijdens de spreekbeurt vertelt het kind in eigen woorden over het onderwerp m.b.v. een 

PowerPoint of een Prezi. De spreekbeurt moet minstens tien minuten en maximaal vijftien minuten 

duren. Natuurlijk mag u helpen bij de voorbereiding van de spreekbeurt.  

 

Voortgezet Onderwijs 

In de week van 17 oktober vinden de voorlopige adviesgesprekken plaats. Bij de verschillende VO 

scholen zijn vanaf oktober tot en met februari diverse open-dagen en andere activiteiten om zo kennis 

te maken met de scholen en een juiste keuze te maken.  

Medio februari volgen de definitieve adviezen en kunnen de kinderen aangemeld worden bij het 

voortgezet onderwijs. Bij sommige VO scholen vindt er loting plaats, het is daarom belangrijk dat er 

ook een tweede keuze wordt gemaakt.  

De Centrale Eindtoets is in de week van 17 april 2023. Mocht deze afwijken van het definitieve advies 

dan nemen wij contact met u op.  

 

 


