
  
 

 
 
 
 
 

 
 
Welkom in groep 7 
 
 
IJsselmuiden, 3 september 2018. 
 
Beste ouders en kinderen van groep 7 
 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar willen we u en jullie alvast op de hoogte 
brengen van een aantal zaken in onze groep. 
 
Wie staat wanneer voor groep 7? 
Juf Linda werkt op dinsdag en woensdag. Juf Bertiene werkt op alle andere dagen.  
Regelmatig zal juf Bertiene ook op woensdag werken omdat juf Linda dan studieverlof 
heeft.  
Van september tot en met februari is juf Tamira op maandag, dinsdag en woensdag bij 
ons in de klas, zij is bijna afgestudeerd en loopt haar laatste (LIO) stage bij ons in groep 
7. Heel fijn deze extra leerkracht!  
Verder hebben we regelmatig hulp van de onderwijsassistenten juf Jennifer en juf 
Manoah. Zij werken met (groepjes) kinderen die een speciale onderwijsbehoefte hebben 
of extra ondersteuning kunnen gebruiken.  
 
Sociaal emotioneel 
Een goede sfeer en een positief pedagogisch klimaat vinden we HEEL belangrijk! 
Bij de start van het schooljaar komt Paxze training geven (zie bijgevoegde brief), doel 
van deze training is om van onze groep een positieve groep te maken die naar elkaar 
omziet en waarbinnen men elkaar respecteert.  
Komend jaar verzorgt juf Esther dramalessen en nemen we tijd voor vrij spel en 
groepsbindende activiteiten, ook dit werkt mee om kinderen te leren zich op een goede 
manier te uiten.  
 
Social Media 
In groep 7 en 8 zijn veel leerlingen al digitaal actief, ook een vorm van 
sociaal gedrag. Het experimenteren met Whats app en andere social media 
hoort daarbij en soms  kunnen kinderen daar wel wat coaching op gebruiken.  
Wilt u meekijken met uw kind en er over spreken met hem of haar? 
Natuurlijk zullen wij er in de klas ook tijd en aandacht aan besteden.  
In januari organiseren we een ouderavond over dit onderwerp! Van harte aanbevolen.  
 
Leren en werken 
Groep 7 is een jaar waarin weer veel nieuwe zaken aan bod komen in een onverminderd 
hoog tempo. Daarnaast wordt het huiswerk meer serieus en ook het aantal te leren 
toetsen neemt toe. Natuurlijk kijken we goed wat haalbaar is voor elke leerling! 
Hieronder lichten we de belangrijkste dingen toe die nieuw of anders zijn dan vorig jaar. 
 
Zaakvakken: Voor de zaakvakken starten we met nieuwe methoden, Naut (natuur en 
techniek), Meander (aardrijkskunde) en Brandaan (geschiedenis), we hebben ze voor de 



vakantie uitgeprobeerd en de kinderen zijn erg enthousiast. Een groot deel van de les is 
digitaal en de kinderen worden gestimuleerd om samen te werken en samen te leren.   
Voor rekenen / taal/ spelling is de werkwijze gelijk aan vorig jaar, er is ruimte voor 
herhaling maar er worden ook weer veel nieuwe dingen aangeboden! 
 
Gym: Op dinsdagochtend en vrijdagochtend hebben we gym, de beide 
gymlessen worden verzorgd door onze vakleerkracht Daphne,  
gymkleding en schoenen zijn verplicht!  
 
Engels: Voor Engels gaan we dit jaar op zoek naar een nieuwe methode, we 
proberen een aantal uit en maken daarna een keuze. Vanuit het voortgezet onderwijs 
krijgen we regelmatig terug dat Engelse teksten lezen en luisteren voor veel leerlingen 
een aandachtspunt is, dit nemen we mee als aandachtspunt bij het maken van onze 
keuze.  
 
Studievaardigheden: in groep 7 starten we met Blits, een methode om 
studievaardigheden te oefenen. Kinderen oefenen met het informatie verzamelen uit  
kaarten, tabellen en andere soorten informatiebronnen.  
 
Spreekbeurt en (boek)verslag: ook dit jaar moeten de kinderen weer een spreekbeurt 
houden en een boekverslag maken. We verheugen ons er alweer op!  
 
 
Andere algemene informatie 
Hieronder een aantal algemene dingen die van belang zijn om te weten. 
 
Agenda: De kinderen in groep 7 krijgen een agenda van school. Het is de bedoeling dat 
deze elke maandag mee naar school genomen wordt. Op deze ochtend schrijven we 
allerlei planzaken in de agenda, zoals huiswerk, bijzondere gebeurtenissen enz. 
 
Huiswerk: Op maandag  krijgen de kinderen ook een huiswerkmap mee. Het huiswerk is 
verschillend per keer: rekenen, begrijpend lezen, spelling of een ander vak. 
Tip: leer uw kinderen aan dat ze door de week het huiswerk maken, dan zijn ze in het 

weekend lekker “huiswerk-vrij” (op het overkijken van een toets na misschien 😊 )  

 
Typen: Elke woensdag, vanaf 12 september,  gaan de kinderen een typecursus volgen via 
Ba&T. Dit is van 11.30-12.30. De kinderen krijgen begeleiding van een docent. Ook is het 
de bedoeling dat de kinderen thuis oefenen met typen. Het examen is op 4 en 11 maart.  
Een stevige cursus waar de kinderen hun leven lang plezier van gaan hebben! 
 
Verkeersexamens: In groep 7 hebben de kinderen het theoretisch en 
praktische verkeersexamen, beide worden in het voorjaar afgenomen. 
Gedurende het jaar oefenen we hiervoor. 
 
Fruitdag: op dinsdag delen we schoolfruit uit net als vorig jaar, de 
kinderen mogen zelf drinken meenemen. 
 
Tot slot, 
We hebben veel zin in dit jaar! Hopelijk de kinderen ook.. 
Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan horen we dit graag!! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Bertiene Drost, Linda Fix en Tamira van Dijk 
b.drost@cnsdegroenling.nl 
l.fix@cnsdegroenling.nl 
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