Aan de ouders van groep 8
De vakantie is weer afgelopen en maandag gaan we allemaal weer fris en uitgerust beginnen
aan een nieuw schooljaar. In deze brief ontvangt u belangrijke informatie voor het komende
jaar.
Bezetting
Op maandag en dinsdag is dit juf Anne Kemman, op donderdag en vrijdag is dit juf Aly Bos.
Op woensdag 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
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Belangrijk!!!
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De middagpauze is van 12.00 tot 13.00

Groep 8 blijft, anders dan in de overige groepen, voor Bijbelse geschiedenis werken met
Levend Water. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan kerkgeschiedenis. Voor rekenen,
taal en spelling blijft het Pluspunt en Taalverhaal.nu. Op vrijdagmorgen besteden we extra
aandacht aan de woordenschat. Voor Engels gebruiken we ‘Stepping-up’. Voor begrijpend
lezen de methode ‘Beter bij leren’. Hier is een nieuwe versie bijgekomen waarin de
studievaardigheden aangeleerd/geoefend worden. Ook maken we gebruik van de methode
nieuwsbegrip. Voor verkeer komt er ook een nieuwe methode. Naast het schriftelijk oefenen
in de boekjes van VVN is er nu ook een methode waarbij we digitaal kunnen oefenen. Nieuw
in het rooster is de methode voor Wereld Oriëntatie ‘Blink’.

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 vorig schooljaar onderzoek gedaan naar thematische methodes.
Dit heeft er toe geleid dat we vanaf dit schooljaar 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
Per jaar werken de kinderen aan vijf 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 onderzoekslessen 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 ze
naar een gezamenlijk eindproduct toe. In de eindpresentatie leren de kinderen ook van wat
hun klasgenoten hebben uitgezocht.
De thema’s bieden veel aanknopingspunten voor interessante gesprekken thuis. De kinderen
zullen ook worden gestimuleerd om passende spullen van thuis mee te nemen.

Huiswerk voor de kinderen wordt bijgehouden op klasbord. Hier vindt u ook verslag en foto’s
van andere bezigheden van groep 8. De code voor het inloggen op klasbord is:

FX7-4M5
In deze mail vindt u naast deze brief ook nog een uitnodiging voor Klasbord.
We zouden het erg op prijs stellen wanneer alle ouders zich aanmelden.
Ook dit jaar komen er 2 rapporten. De eerste donderdag 7 februari, de tweede op de
afscheidsavond.

De eindcito groep 8
Het gaat een spannend jaar worden voor de kinderen.
In groep 7 hebben ze de Entree-toets gemaakt. 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 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 d.m.v.
het leerlingvolgsysteem (cito’s). Onze algemene indruk
en die van de leerkrachten van vorige jaren tellen
zwaar mee.
Wanneer de voorlopige adviezen gegeven zijn 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. Deze adviezen gaan schriftelijk mee met de kinderen. Hierbij zit ook een
uitnodiging voor een adviesgesprek. Dit is vrijblijvend. Wanneer alles gaat zoals verwacht
wordt is een tweede gesprek niet nodig. Is er echter een reden om over het advies in
gesprek te gaan, is dat dus 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 terechtkomt.
Dan volgt de CITO eindtoets 2018 op 16, 17 en 18 april april. 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.

Belangrijke data:
Maandag 27 augustus:

: Opening schooljaar – informatiemiddag

Donderdag 11 oktober

: Schoolfotograaf

November

: voorlopig Advies

Zaterdag 14 januari

: Handbaltoernooi

Donderdag 7 februari

: 1e rapport

Woensdag 20 februari

: Zangavond

Donderdag 4 april

: Theoretisch verkeersexamen

Vrijdag 12 april

: Koningsspelen

16, 17 en 18 april

: CITO eindtoets

Donderdag 23 mei

: Praktijkexamen verkeer

5, 6 EN 7 juni

: groep 8 kamp

Dinsdag 16 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? Maandagmiddag van 14.30 tot 15.15 uur, tijdens de inloop, staan wij voor u klaar
om deze te beantwoorden en natuurlijk ook om kennis met u te maken.

Met vriendelijke groeten,
Anne Kemman en Aly Bos

