
 

 

Aan de ouders van groep 8. 
 

Hallo allemaal! 
 

De vakantie is bijna weer afgelopen en volgende week maandag, 2 september, hopen we uw 
kinderen allemaal  fris en uitgerust te verwelkomen voor het nieuwe schooljaar. In deze brief 
kunt u belangrijke informatie voor het komende jaar lezen.  
  
Bezetting  
Op maandag en dinsdag staat juf  Anne Kemman voor de klas, op donderdag en vrijdag is dit 
juf Aly Bos. Op de woensdagen wordt afwisselend door beide juffen les gegeven.  
  
Aly Bos  
Zuiderzeeboulevard 43  
3751HC Bunschoten-Spakenburg                
06-40893810  

Anne Kemman  
Prins Mauritsstraat 12  
3751CS Bunschoten-Spakenburg  
06-19859362 

 

Het lesrooster 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

stillezen stillezen stillezen stillezen stillezen 

psalm b.g b.g b.g woordenschat 

rekenen rekenen rekenen rekenen rekenen 

pauze pauze pauze pauze pauze 

voorlezen voorlezen voorlezen voorlezen voorlezen 

spelling spelling spelling spelling spelling 

taal taal taal taal taal 

pauze pauze verkeer pauze pauze 

technisch lezen engels   w.o. blink w.o. blink 

topografie begr lezen  leesbevordering begr. lezen 

bew ond w.o. blink  kanjertraining tekenen/handv 

 



      De middagpauze is van 12u tot 13u. 

 

 

Groep 8 werkt voor Bijbelse geschiedenis met de methode Levend Water. Daarnaast wordt 

ook aandacht besteed aan kerkgeschiedenis. Voor rekenen, taal en spelling blijven we 

werken met de lesmethoden  Pluspunt en Taalverhaal.nu. Op vrijdagmorgen besteden we 

extra aandacht aan woordenschat. Bij Engels gebruiken we de methode  ‘Stepping-up’.  

Voor begrijpend lezen gebruiken we de methode ‘Beter bij leren’. Hier is een nieuwe versie 

bijgekomen waarin studievaardigheden aangeleerd en geoefend gaan worden. Ook maken 

we af en toe gebruik van de methode nieuwsbegrip.  Verder gaan we dit jaar in de groepen 4 

tot en met 8 werken met een nieuwe leesmethode: ‘Karakter’. In groep 8 staat dit twee keer 

op het lesrooster, één keer het technisch lezen en één keer de leesbevordering.  

Bij verkeer werken we verder met de methode die vorig jaar nieuw is ingevoerd:  Let’s go. 

Daarnaast oefenen we met de boekjes van VVN (Veilig Verkeer Nederland). Vorig jaar zijn de 

kinderen gestart met de nieuwe methode voor Wereld Oriëntatie: ‘Blink’. Hier gaan we in 

groep 8 mee door.     

Elke maandag, vanaf 9 september, krijgen de kinderen huiswerk. De ene keer is dit leerwerk, 

de andere keer maakwerk. Het maakwerk wordt in die zelfde week altijd weer ingeleverd. 

Het leerwerk wordt een week later overhoord. Regelmatig zal het huiswerk een digitale 

opdracht zijn die klaarstaat in ‘google classroom’.  

Genoeg te doen dus….! 

 

Wereldoriëntatie – Blink  

De afgelopen jaren hebben we ons in de bovenbouw georiënteerd op een nieuwe manier 

van werken met de zaakvakken Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur & Techniek. Zo 

hebben we eerst uitvoerig gewerkt met het ‘Werken in Groepen’ (WIG) en hebben we aan 

het eind van schooljaar 2017-2018 onderzoek gedaan naar thematische methodes.   



Dit heeft er toe geleid dat we vanaf vorig schooljaar zijn gaan werken met de geïntegreerde 

en thematische methode ‘Blink’.  

  

21e eeuwse vaardigheden  

Blink is gebaseerd op onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren. De 21e-eeuwse 

vaardigheden, zoals samenwerken, kritisch denken en informatievaardigheden, komen 

uitgebreid aan bod. Blink is erop gericht om kinderen nieuwsgierig te maken naar de wereld 

en ze vooral veel zelf te laten ervaren en ontdekken. Wanneer kinderen zelf actief bezig zijn, 

krijgt de leerstof meer betekenis en onthouden ze het beter. Ze krijgen hierdoor een goede 

kennisbasis mee en ontwikkelen de vaardigheden die ze in het voortgezet onderwijs en in 

hun latere leven nodig gaan hebben.   

Thema’s  

Dit  jaar werken de kinderen aan vier grote thema’s over de wereld, waarin de vakken 

aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en burgerschap geïntegreerd aan bod komen. 

In deze thema’s krijgen de kinderen een basis aan kennis aangeboden en krijgen ze de 

ruimte om zelf te onderzoeken wat ze interessant vinden. Na een gezamenlijke introductie 

van het thema, volgen er vier geleide onderzoeklessen waarin zowel kennis als vaardigheden 

aan bod komen.   

Daarna maken de kinderen een toets en vervolgens gaan ze aan de slag met een eigen 

onderzoek. Dat kan zelfstandig, in tweetallen of in groepjes zijn. Bij elk thema werken we 

naar een gezamenlijk eindproduct toe. In de eindpresentatie leren de kinderen ook van wat 

hun klasgenoten hebben uitgezocht.  Ze leren veel met en van elkaar! 

De thema’s bieden veel aanknopingspunten voor interessante gesprekken thuis. De kinderen 

zullen soms ook worden gestimuleerd om passende spullen van thuis mee te nemen.   

Het eerste thema waar we in groep 8 mee gaan werken heet: ‘Stem op mijn Partij’.  

 

 

Wat de informatievoorziening, berichtgevingen ed betreft: gaan wij werken met de app 

Zinus. Vorig jaar heeft u daar al kennis mee gemaakt. Berichten, mails, belangrijke 

informatie: u kunt het allemaal terugvinden in de Zinus app.  

Ook als ouder kunt u bijvoorbeeld uw kind absent melden m.b.v.  de Zinus app. 



 

 Dit jaar komen er 2 rapporten, net als altijd.  Het  eerste rapport gaat mee op dinsdag 4 

februari 2020, het  tweede rapport gaat mee op de afscheidsavond. 

 

                                                                    Adviezen, aanmelding, Citotoets. 

Het gaat een bijzonder en voor de meeste kinderen 

best wel een spannend jaar worden. In groep 7 

hebben ze de Entree-toets gemaakt. Deze toets is één 

van de onderdelen die meetellen bij het advies wat  dit 

jaar gegeven gaat worden voor het voortgezet 

onderwijs.   Het eerste advies dat gegeven wordt is 

een voorlopig advies. Dit voorlopig advies wordt 

gegeven in november. We kijken dan naar de 

resultaten van de Entree-toets, maar vooral ook hoe 

het de afgelopen jaren met uw kind is gegaan met 

behulp van het leerlingvolgsysteem Cito.  Onze 

algemene indruk en die van de leerkrachten van vorige jaren tellen zwaar mee.   

Wanneer het voorlopig advies gegeven is, volgt er ook een oudergesprek. Hier ontvangt u 

een uitnodiging voor. In dit gesprek, waarbij uw kind ook aanwezig mag zijn, bespreken we 

het voorlopig advies.   

In januari volgen er nog een aantal ‘gewone’ CITO toetsen en dan komt eind februari het 

definitieve advies. Zowel de voorlopige als de definitieve adviezen gaan schriftelijk mee met 

de kinderen. Ook bij het definitieve advies zit een uitnodiging voor een gesprek. Echter:  is 

het dan vrijblijvend. Wanneer alles gaat zoals verwacht wordt is een tweede gesprek niet 

nodig. Is er een reden om over het advies in gesprek te gaan, dan is dat natuurlijk mogelijk! 

Half maart moeten de aanmeldingen voor het voortgezet onderwijs bij de vervolgscholen 

binnen zijn. Deze aanmelding wordt door de Dr. H.  Bavinckschool gedaan. Wij krijgen van 

de scholen de aanmeldingsformulieren toegestuurd. Deze worden gedeeltelijk door de 

school en gedeeltelijk door de ouders ingevuld. Wij zorgen voor de verzending naar het 

voortgezet onderwijs. Ook is er een digitaal overdrachtssysteem (OSO), dat er voor zorgt dat 

alle gegevens van uw kind bij de school van uw keuze terechtkomen.  

Dan volgt de CITO eindtoets 2020 op 15, 16 en 17 april, woensdag tot vrijdag. Hier worden 

de onderdelen Nederlandse taal, rekenen en wereldoriëntatie getoetst. In de meeste 

gevallen zal dit een bevestiging zijn van wat al over de kinderen bekend is. In sommige 

gevallen zal de uitslag van de CITO kunnen leiden tot een verandering van het definitieve 

advies. Dit advies kan dan alleen naar boven toe bijgesteld worden als daar een goede reden 

voor is. Dit zal altijd gaan in overleg met de ouders, leerkrachten, de leerling en de 

vervolgschool. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA54_zvs7OAhVCVRoKHTLUANoQjRwIBw&url=http://jouwrechtvanspreken.nl/2015/01/12/het-schooladvies-voor-uw-kind-in-2015/&bvm=bv.129759880,d.d2s&psig=AFQjCNFGp5aXNn5BJ1g25gX-fm6PtVQoNw&ust=1471730873989040


 

Belangrijke data:  

Maandag 2 september   : Opening schooljaar – informatiemiddag  

Donderdag 29  oktober  : Schoolfotograaf  

November                         : voorlopig Advies  

Zaterdag 11 januari        : Handbaltoernooi   

Dinsdag 4  februari         : 1e rapport  

Donderdag 2 april           : Theoretisch verkeersexamen  

Vrijdag 17 april                : Koningsspelen  

15, 16 en 17  april           : CITO eindtoets  

Donderdag 14 mei          : Praktijkexamen verkeer  

Vrijdag 15 mei                 : Sportdag 

27, 28 en 29 mei             : groep 8 kamp  

Dinsdag   14  juli              : Afscheidsavond groep 8   

 

Let op! Verdere activiteiten staan vermeld in het jaarboekje of worden op een later tijdstip 

bekend gemaakt.  

Nieuws over data van informatie- en oriëntatieavonden van vervolgscholen zijn nog niet bij 

ons bekend. Deze data worden gemaild zodra de scholen dit aan ons doorgeven. Dit is 

binnenkort ook op de website van de vervolgscholen te vinden.  

Hopelijk is het één en ander al goed duidelijk zo. Als er vragen zijn kunt u bij ons terecht! 

Maandagmiddag 2 september, vanaf 14.45u,  tijdens de inloop, staan wij voor u klaar om 

kennis te maken en elkaar te spreken. We hopen jullie dan, of op een ander moment, te 

ontmoeten.  

We zien uit naar een nieuw schooljaar en hebben heel veel zin om er weer wat moois van te 

gaan maken.  

  

Met vriendelijke groeten,  

Juf Anne Kemman en juf Aly Bos. 



 

                                                        


