
  
 
 

Welkom in groep 7 
 
 
IJsselmuiden, augustus 2019. 
 
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 Monique werkt op maandag en dinsdag om de week. Juf Arrita werkt op alle andere 
dagen.  
Van september tot en met februari is meester Simon voor zijn eindstage bij ons in de 
groep. Dit is van maandag tot en met woensdag. Heel fijn deze extra leerkracht, zo 
hebben we meer tijd om kleine groepjes te begeleiden!  
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.  
 
Sociale- en emotionele ontwikkeling 
Een goede sfeer en een positief pedagogisch klimaat vinden we HEEL belangrijk! 
Met name aan de start van het schooljaar zullen we dan ook VEEL tijd maken voor 
(gezelschap) spelen, buiten spelen en andere groepsbindende activiteiten, we plukken 
daar de rest van het jaar de vruchten van!  
In groep 7 hebben we als stelregel: “Samenwerken kan met iedereen”. Het is heel 
goed om met en van elkaar te leren. Dat samenwerken lukt niet vanzelf, hoe ga je om 
met iemand die een totaal andere manier van werken heeft? Dit levert gouden 
gesprekken op over ‘respect tonen’ en ‘verschillen tussen mensen accepteren’! De 
groepjes waarin kinderen met elkaar samenwerken verschillen dus per vak, dag en 
opdracht. Waarin soms bewust en soms willekeurig wordt ingedeeld. Super als dat lukt!  
Komend jaar verzorgt juf Esther dan ook weer drama- en muzieklessen, ook dit komt ten 
goede aan de sociale- en emotionele ontwikkeling.  
 
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.  
 
 



Startgesprekken  
U wordt uitgenodigd voor de startgesprekken die plaatsvinden op 9 en 10 september, dit 
gaat via de Parro app. 
 
 
 
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. 
 
Voor rekenen starten we het jaar met een blok waarin we de nieuwe pluspunt methode 
uitproberen om te kijken of die aan onze kritische wensen voldoet. Daarna gaan we (net 
als andere jaren) verder met de ‘oude’ methode van Pluspunt en is de werkwijze 
vertrouwd.  
Voor taal/spelling/begrijpend lezen is de werkwijze gelijk aan vorig jaar, er is ruimte 
voor herhaling maar er worden ook weer veel nieuwe dingen aangeboden en het gaat in 
een rap tempo!   
Op vrijdagochtend gaan we om de week voorlezen bij de kleutergroepen. 
 
Gym: Op dinsdagochtend en donderdagmiddag hebben we gym, de dinsdag 
wordt verzorgd door onze vakleerkracht Daphne. Gymkleding en schoenen 
zijn verplicht!  
 
Engels: Werkwijze is gelijk aan vorig jaar (een digitale les met o.a. lees en 
spreekoefeningen) vanaf januari krijgen de kinderen huiswerk Engels mee.  
 
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, werkstuk en (boek)verslag: Ook dit jaar moeten de kinderen weer een 
spreekbeurt houden en een werkstuk en 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: Vanaf 30 oktober volgen de kinderen een typecursus volgen via Ba&T. Dit is op 
woensdag van 11.30 tot 12.30 uur. De kinderen krijgen begeleiding van een docent. Ook 
is het de bedoeling dat de kinderen thuis oefenen met typen. Onze ervaring is dat de 
kinderen dit in eerste instantie heel pittig vinden!  
(Vanaf 29 januari is het van 10.30 tot 11.30 uur.) Het examen is 8 april 2020. 
Kortom: een stevige cursus waar de kinderen hun leven lang plezier van gaan hebben! 



 
Verkeersexamens: In groep 7 hebben de kinderen het theoretisch 
verkeersexamen op 2 april 2020 en praktische verkeersexamen op 26 
mei 2020. Met name in de periode voor deze examens zullen we veel 
tijd besteden aan verkeer om de kinderen er goed op voor te bereiden.  
 
 
Fruitdag: Op dinsdag delen we schoolfruit uit net als vorig jaar, de kinderen mogen zelf 
drinken meenemen. 
 
Zending: Op maandagochtend mogen de kinderen geld meenemen voor de zending. De 
doelen zullen regelmatig vermeld worden in de nieuwsbrief. 
 
Tot slot, 
We hebben veel zin in dit jaar! Hopelijk de kinderen ook. 
Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan horen we dit graag!! 
 
 
Hartelijke groet, 
Arrita Plender, Monique de Haas en Simon van der Kamp 
a.plender@iriskampen.nl 
m.dehaas@iriskampen.nl 
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