
                                                                             

Aan de ouders van groep 8.                                                                                                21 augustus 2017 

De vakantie is weer afgelopen en maandag zijn we allemaal weer fris en uitgerust begonnen aan een 

nieuw schooljaar. Omdat de opening dit jaar anders verloopt, ontvangt u de informatie die anders in 

de klas verteld wordt, nu op papier. 

Allereerst een verandering in de bezetting: Op maandag en dinsdag gaat juf Kemman lesgeven en op 

woensdag, donderdag en vrijdag staat juf Bos voor de klas.  

Op maandag en dinsdag geeft juf Kemman naast rekenen, taal en spelling ook godsdienst, sport, 

muziek, begrijpend lezen en Engels.  De sportles begint op maandagmiddag, om 13u. De eerste 

sportles is volgende week maandag, 28 augustus.  

Juf Bos geeft naast rekenen, taal en spelling, ook godsdienst, kanjertraining, begrijpend lezen, 

verkeer en tekenen. Ook leert zij op woensdag de psalm aan. Dat betekent dus dat de psalm ook op 

woensdag wordt overhoord. Bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie werken we op de 

middagen met WIG (werken in groepen). Dit betekent dat we van één van de drie vakken 2 weken 

achter elkaar een hoofdstuk behandelen. Dit 4 keer per week. In de eerste week worden de 

theorielessen gegeven en in de tweede week wordt deze theorie in allerlei werkvormen en in kleinen 

groepen uitgewerkt. Deze manier van werken is niet onbekend voor de kinderen, want ook in groep 

7 is al op deze manier gewerkt. 

Huiswerk krijgen de kinderen op papier mee. Tevens wordt er een digitale versie van de 

samenvatting, woordenlijst of vragenlijst verstuurd.  De woordpakketten voor spelling worden op 

maandag gemaild, vaak volgt er in diezelfde week een dictee van het betreffende pakket.  

Het gaat een spannend en bijzonder jaar worden voor de kinderen. In groep 7 hebben ze de Entree-

toets gemaakt. Deze toets is een eerste in de rij die meetelt voor de adviezen die dit jaar gegeven 

worden.. Daarnaast kijken we natuurlijk hoe het de afgelopen jaren is gegaan. Onze algemene indruk 

en die van de leerkrachten van vorige jaren tellen zwaar mee. Dit voorlopig advies wordt in 

november gegeven. In deze maand vinden ook de ouder(advies)gesprekken plaats, waarin we het 

voorlopig advies met u bespreken. 

 In januari volgen er nog een aantal ‘gewone’ CITO toetsen (de M8) 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. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjeueXriszOAhVLWBoKHXWbAKIQjRwIBw&url=http://www.udenscollege.nl/informatie-voor-groep-8/&psig=AFQjCNFP_9J8OGFD2Uv2W3QD7o4M2NqPwg&ust=1471648180850322


 

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. 

Dan volgt de CITO eindtoets 2018 op 19, 20 en 21 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. Is 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 en de 

vervolgschool. 

 

 

 

Belangrijke data: 

Dinsdag 28 november : Onderwijsmarkt Bunschoten-Spakenburg    19.00-20.30   Oostwende College 

Zaterdag 14 januari     : Handbaltoernooi  

Donderdag 12 april       : Theoretisch verkeersexamen 

19, 20 en 21 april         : CITO eindtoets 

Donderdag 17mei        : Praktijkexamen verkeer 

30, 31 mei en 1  juni    : groep 8 kamp 

Dinsdag   10 juli            : Afscheidsavond groep 8  

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

gemaakt. 

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

bekend. Deze data wordt gemaild zodra de scholen dit aan ons doorgeven. Dit is binnenkort ook op 

de website van de vervolgscholen te vinden. 

Zijn er nog vragen? U kunt altijd bij ons terecht. Voor belangrijke dingen mag ook een afspraak 

gemaakt worden. 

Met vriendelijke groeten, 

Anne Kemman en Aly Bos 

 

mobiel Anne: 06 1985 9362     anne@drhbavinckschool.nl  

mobiel Aly:  06 4089 3810        aly@drhbavinckschool.nl 
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