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IJsselmuiden, 3 september 2018 

 

 

Welkom in groep 8  

Beste ouders en kinderen van groep 8,  

We zijn weer begonnen aan een nieuw schooljaar.  

Met deze brief wil ik u en jullie op de hoogte brengen van een aantal dingen in groep 8.  

Ik heb er enorm veel zin om met jullie het nieuwe schooljaar in te gaan.  

Van twee groepen 7, met kinderen die elkaar heel goed, maar soms  ook maar een klein 
beetje kennen, naar een groep 8.  We gaan er allemaal ons best voor doen om er een 
leuk jaar van te maken.  

Juf: 

Dit schooljaar ben ik, juf Alinda, de hele week in de klas. 

 

Paxze:  

De komende 12 weken zal er op maandag een groepstraining door Paxze worden 
gegeven. Het doel hiervan is om op een positieve manier de kinderen te helpen opnieuw 
een groep te vormen.   
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Agenda:  

De kinderen in groep 8 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:  

Elke maandag  krijgen de kinderen een huiswerkmap mee. Deze moet de maandag erop 
weer mee genomen worden naar school. In deze map komt bijvoorbeeld huiswerk voor 
rekenen, begrijpend lezen enz. Maar ook huiswerk om te leren voor toetsen van 
bijvoorbeeld geschiedenis, Engels of aardrijkskunde komen in deze map.    

Taal en spelling: 

Dit schooljaar gaan we gebruik maken van STAAL voor taal en spelling. De taallessen zijn 
verdeeld in verschillende thema’s. Zo is er bijvoorbeeld het thema TV of China. Aan de 
hand van die thema’s werken we aan taal. 

 

 

Natuur/aardrijkskunde/geschiedenis                            

Het komend jaar gebruiken we voor de bovengenoemde vakken de methode Naut 
(natuur), Meander (aardrijkskunde) en Brandaan (geschiedenis). Deze lessen worden 
over het algemeen 1x in de week aangeboden en zijn onderverdeeld in thema’s. 
Bijvoorbeeld het huis, maar ook de industrie in Azië. Wanneer de lessen binnen een 
thema klaar zijn zal het thema worden afgerond d.m.v. een toets die thuis geleerd moet 
worden. Dit wordt, ruim, op tijd aangegeven. 

Spreekbeurt:  

Op vrijdag houden de kinderen hun spreekbeurt. De data en werkwijze volgen later op 
een speciale brief.  

Gym:  

We hebben op dinsdagochtend ( van 10.20 tot 11.05) en vrijdag ochtend (van 11.05 tot 
11.45) gym. De gymlessen worden gegeven door de combinatie functionaris: juf Daphne. 
De gymtassen laten we niet op school hangen, dus die nemen de kinderen elke keer 
mee.  
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Drama/muzieklessen: 

Dit schooljaar krijgt groep 8, om de week, een les drama of muziek. Deze lessen zullen 
worden gegeven door juf Esther.  

Lezen:  

Ondanks alle multi-media die we gebruiken in de klas willen we benadrukken dat lezen 
uit een boek nog steeds erg belangrijk is. Daar is op school veel aandacht voor. De 
kinderen lenen boeken bij onze school bibliotheek maar door ook thuis (voor) te lezen 
kan er vooruitgang geboekt worden op het gebied van lezen.  

Start gesprekken: 

Zoals al eerder aangekondigd zullen er aan het begin van het schooljaar start gesprekken 
plaatsvinden. Uw zoon/dochter wordt dan samen met zijn/haar ouder(s) uitgenodigd op 
school. Er zal dan een gesprek plaats vinden om met elkaar kennis te maken. Deze 
gesprekken zullen plaats vinden in week 38. 

 

Tot slot,  

Ik heb er veel zin in de jaar!   

Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan hoor ik dit graag!!  

 

Met vriendelijke groet,  

juf Alinda 

a.westendorp@cnsdegroenling.nl  
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