Aan de ouders en leerlingen van groep 8, augustus 2021

Hallo allemaal,
De vakantie is bijna afgelopen en aanstaande maandag 30 augustus, starten we het
nieuwe schooljaar! In deze brief ontvangen jullie belangrijke informatie voor het
komende schooljaar.
Bezetting
Op maandag en dinsdag staat juf Hillegonde voor de klas.
Op woensdag, donderdag en vrijdag staat juf Anne voor de klas.

Hillegonde de Graaf
Bilderdijkstraat 29
3751 EW Bunschoten
06-30193300

Anne Kemman
Prins Mauritsstraat 12
3751 CS Spakenburg
06-19859362
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Groep 8 werkt voor het vak Bijbelse geschiedenis met de lesmethode van Levend Water.
We vertellen bijbelverhalen, bespreken diverse thema’s, laten ze antwoorden opzoeken in de
Bijbel en overhoren op woensdag de Psalm of het lied van de week.
Voor rekenen starten we dit jaar met een nieuwe methode: ‘Getal en Ruimte junior’. Hierbij
zetten we chromebooks in voor digitale verwerking met Snappet.
Bij taal en spelling werken we met de methode Taalverhaal.nu. We geven extra aandacht aan
het onderdeel woordenschat.
Iedere woensdag besteden we aandacht aan werkwoordspelling.
Voor Engels gebruiken we de methode ‘Stepping-up’. Deze methode sluit goed aan op het
voortgezet onderwijs.
In groep 8 besteden we veel aandacht aan Begrijpend lezen. Het is bekend dat het
voortgezet onderwijs hier veel belang aan hecht.
Verkeer is in groep 8 een niet onbelangrijk vak. De kinderen doen dit jaar verkeersexamen:
theorie en praktijk. We oefenen hier uiteraard goed voor en bereiden de kinderen hier op
voor.
Iedere maandag krijgen de kinderen een huiswerkblad mee, om thuis te maken. Dit is
altijd maakwerk en wordt diezelfde week op woensdag mee teruggenomen naar
school, waar we het huiswerk bespreken.
Daarnaast komt er met enige regelmaat leer-huiswerk mee naar huis, voor de toetsen.
Ook hierin willen we onze leerlingen graag voorbereiden op de volgende stap na dit
schooljaar: het voortgezet onderwijs.

Wereldoriëntatie – Blink
Dit schooljaar jaar werken de kinderen in groep 8 bij Blink aan vier grote thema’s over de
wereld, waarin de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en burgerschap
geïntegreerd aan bod komen. Na een gezamenlijke introductie van het thema, volgen er vier
kennislessen waarin het thema wordt uitgediept. Van deze lesstof krijgen de kinderen een
samenvatting mee naar huis om te leren.
Daarna maken de kinderen een toets en vervolgens gaan ze aan de slag met hun eigen
onderzoek. Bij elk thema werken ze naar een gezamenlijk eindproduct toe. In de
eindpresentatie, die de afsluiting van het thema is, leren de kinderen ook van wat hun
klasgenoten hebben uitgezocht.
Het eerste thema wat we dit jaar gaan behandelen is: ‘Stem op mijn Partij’.

De (eind)Citotoets in groep 8
Het gaat een spannend jaar worden voor de kinderen.
In groep 7 hebben de kinderen hun Entree-toets
gemaakt. Hiervan zijn de uitslagen inmiddels bekend.
Deze toets is één van de onderdelen die meetellen voor
de adviezen die dit jaar gegeven worden. 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 m.b.v. ons leerlingvolgsysteem; Cito. Onze
algemene indruk van uw kind en die van de
leerkrachten van vorige jaren tellen uiteraard ook mee.
Wanneer de voorlopige adviezen gegeven zijn volgt er ook een oudergesprek. Hier ontvangt
u medio november, 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 februari/maart het
definitieve advies. Deze adviezen gaan schriftelijk mee met de kinderen. Mocht er daarna
behoefte zijn aan een gesprek (telefonisch of op school) dan is dat natuurlijk mogelijk.

Half maart moeten de aanmeldingen voor het voortgezet onderwijs bij de vervolgscholen
binnen zijn. Deze aanmelding wordt door ons, de school, 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 ervoor zorgt dat alle
gegevens van uw kind bij de school van uw keuze terechtkomt.

Dan volgt de CITO eindtoets 2021 op dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 april
2022.
Hier worden de onderdelen Nederlandse taal, begrijpende lezen, 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.

Ook dit jaar in groep 8 komen er 2 rapporten. Het eerste rapport gaat mee op
dinsdag 1 februari 2022. Hier is in groep 8 geen spreekavond bij.
Op de afscheidsavond krijgen de kinderen hun 2e/eindrapport van groep 8 mee.

De informatievoorziening doen wij met behulp van de ‘Parro’ app. Ook kunt u ons
via deze app berichtjes sturen.
Verder versturen we regelmatig e-mails met informatie.

Voor alle duidelijkheid:
Mobiele telefoons worden door de kinderen niet meegenomen naar school. In geen
enkele groep is het gebruik ervan toegestaan, ook niet in groep 8. We maken voor
deze regel ook geen uitzonderingen.
Mocht het nodig zijn te bellen, dan is daar natuurlijk altijd mogelijkheid voor.

In groep 8 gebruiken we vaak de fiets!
Het is belangrijk dat de kinderen in het bezit zijn van een goede fiets, sowieso voor
het verkeersexamen, maar ook al eerder in het jaar zullen we die fiets vaak gaan
gebruiken. En natuurlijk gebruiken we de fiets als we op kamp gaan!

Belangrijke data schooljaar 21/22:
Maandag 30 augustus

Opening schooljaar+ startmiddag

13 – 17 september

Week van start/luistergesprekken

Donderdag 30 september

Studiedag

Dinsdag 5 oktober

Schoolfotograaf

Medio november

Voorlopig advies

Dinsdag 1 februari

1e rapport

21 – 25 februari

Verhuizing naar Groenschool

Dinsdag 29 maart

Theoretisch verkeersexamen

Woensdag 6 april

Paastocht

Di 19 – do 21 april

CITO eindtoets

Donderdag 19 mei

Praktisch verkeersexamen

Vrijdag 20 mei

Sportdag

Woensdag 1 juni tot vrijdag 3 juni

Kamp groep 8

Dinsdag 5 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.
Zijn er nog vragen?
We horen ze graag. Mailen mag altijd, bellen graag op onze werkdagen.
Met vriendelijke groeten,
Hillegonde en Anne.

annekemman@vvgo.nl
hillegondedegraaf@vvgo.nl

