GROEPSINFORMATIE GROEP 6-8 2018-2019
In deze brief kunt u de belangrijke punten en afspraken lezen van groep 6-8. Mocht iets niet duidelijk
zijn het komende schooljaar, dan kunt u altijd contact met mij opnemen via de mail. U mag uiteraard
ook na schooltijd even langslopen. Ik ben van maandag tot en met vrijdag aanwezig.
Regels
Om het jaar prettig te laten verlopen hebben we met elkaar een aantal regels en afspraken gemaakt.
Deze regels vullen onze schoolregels aan.
Het is fijn als u er van een aantal op de hoogte bent:
o
Mobiele telefoons staan uit en worden bij binnenkomst ingeleverd in de bak op de kast, ook
de sleutels gaan in de daarvoor bestemde bak
o
Huiswerk wordt ’s morgens ingeleverd in de bak op de kast, anders wordt het na
schooltijd ingehaald
o
Kauwgom in de prullenbak
o
Bij te laat komen worden de minuten na schooltijd ingehaald
De overige regels die in de klas gelden zijn met de kinderen besproken. Mocht het zo zijn dat kinderen
zich niet aan bepaalde regels houden dan kan het voorkomen dat ze nablijven. Dit zal nooit langer dat
een kwartier zijn.
Agenda en huiswerk
Van de leerlingen van groep 8 wordt verwacht dat zij een agenda hebben om hun huiswerk in te
noteren. Deze agenda nemen de leerlingen elke dag mee naar school en weer mee naar huis. De
leerlingen van groep 6 mogen een agenda als ze dit zelf fijn vinden, maar dit is niet verplicht.
Huiswerk wordt 1 keer uitgedeeld, als de kinderen het dan kwijt zijn zullen ze zelf moeten zorgen dat
ze het nog kunnen leren of maken.
In groep 8 krijgen de leerlingen 3 à 4 keer per week huiswerk, in groep 6 is dit 1 à 2 keer per week.
Als het maakwerk is, dient dit ’s morgens ingeleverd te worden in de daarvoor bestemde bak. Als er
voor een toets geleerd moet worden, krijgen de kinderen een week van tevoren de samenvatting mee
naar huis. Bij maakwerk kan dit verschillen, maar meestal wordt het 3 tot 4 dagen van te voren
opgegeven.
Klassendienst
In de klas en daarbuiten zijn verschillende taken die moeten worden uitgevoerd. Elke week zijn er
twee leerlingen die klassendienst hebben. Dit houdt in dat ze verschillende klusjes in en om het lokaal
moeten doen. Aan het eind van de dag moet het lokaal geveegd worden. Het kan dus voorkomen dat
uw kind maximaal een kwartier na schooltijd nog bezig is. Mocht het die dag niet uitkomen is de
leerling zelf verantwoordelijk om vervanging te regelen door bijvoorbeeld een ander te vragen of te
ruilen. De lijst met wanneer ze aan de beurt zijn, hangt in de klas.
Weektaak
Om het zelfstandig werken, het plannen en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen werk te
bevorderen werken we elke week met een weektaak. De weektaak bestaat uit alle lessen, een verplicht
deel met instructie, een zelfstandig deel en extra-/keuzewerk. Elke vrijdag controleren we de
weektaak. Is het niet gelukt om deze af te krijgen leveren ze het gemaakte werk uiterlijk de
maandagochtend erop in. Mocht dat ook niet gelukt zijn, dan wordt het afgemaakt om 14:45 uur na
schooltijd.

Boekbespreking/spreekbeurt/werkstuk
In groep 6 houdt iedereen één boekbespreking en een spreekbeurt over een onderwerp van Faqta
Talent. Van de leerlingen van groep 8 wordt verwacht dat zij één spreekbeurt houden over een
onderwerp van Faqta Talent, minstens één boekbespreking en minstens één werkstuk maken. De
exacte hoeveelheid en voorwaarden wordt op maat bepaald door de leerkracht aan de hand van de
onderwijsbehoeften van de leerlingen.
De opzet en inhoud wordt klassikaal besproken en uitgelegd aan de hand van voorbeelden en
beeldmateriaal. Ook krijgen de leerlingen een stappenplan mee naar huis. Voor het inschrijven komt er
een lijst met data op de deur te hangen.
Gym
De leerlingen van groep 6 en 8 gymmen op vrijdagmiddag van 12.30 tot 13.30 uur van een
gymdocent. Het is de bedoeling dat de kinderen op deze dag gymkleding en gymschoenen mee naar
school hangen. Wilt u erop letten dat deze kleding af en toe gewassen wordt?
Taal
Sinds dit schooljaar werken wij met de methode Staal. Deze onderdelen werken vanuit hetzelfde
thema. De methode bestaat uit 8 thema’s/blokken met ieder 20 lessen. Aan het einde van ieder blok
volgt een toets. Binnen een blok zijn er 4 soorten lessen. In een les “woordenschat” krijgen de
kinderen nieuwe woorden aangeboden op verschillende manieren. In een les “taal verkennen” gaan we
aan de slag met taalkundige onderwerpen (denk aan woordsoorten en leestekens). In de “schrijven-,
spreken/ luisterlessen” komen veel verschillende onderdelen aan bod. We hebben besloten om de
kinderen, ter ondersteuning, om de 4 weken de woordenlijst (met de woorden die de komende weken
centraal staan) mee naar huis te geven. De woorden van de woordenlijst worden dagelijks in de klas
behandeld. Maar het zou fijn zijn als u ze ook regelmatig bespreekt met uw kind. Of laat de woorden
eens "langskomen" in de dagelijkse gesprekken die u met uw kind voert. U zult zien hoe snel het
woordenschatniveau van uw kind zich uitbreidt.
Spelling
Staal spelling bestaat ook uit 8 blokken met ieder 20 lessen. Aan het eind van ieder blok volgt een
toets, bestaande uit 20 losse woorden en 2 zinnen. De methode bestaat uit 3 onderdelen: spelling van
woorden, werkwoordspelling en grammatica (woordsoorten en leestekens).
In de schoolgids staan de categorieën vermeld die op school gebruikt worden.
Begrijpend lezen
Hiervoor gebruiken wij de methode Nieuwsbegrip XL. Elke week lezen we een actuele tekst en maken
daarna de opdrachten, met een inleidend filmpje.
In groep 6 oefenen we onder andere de volgende leesstrategieën:
1. Voorspellen
2. Ophelderen van onduidelijkheden
3. Samenvatten
4. Vragen stellen
5. Relaties/verwijswoorden

Informatie specifiek voor groep 8
VERKEERSEXAMEN:
Tot en met april wordt er met verschillende materialen veel theorie geoefend, met als doel veilig te
kunnen deelnemen in het verkeer. Die lessen worden gegeven aan groep 7 en 8. Groep 8 heeft
afgelopen jaar niet deelgenomen aan het verkeersexamen.
In het voorjaar wordt het theorie examen afgenomen. De precieze datum volgt. De kinderen die
geslaagd zijn voor hun theorie mogen mee doen met het praktijk examen.
Tussen theorie en praktijk is een fietscontrole. De fiets wordt gecontroleerd op een aantal punten,
zoals licht, hoogte van het zadel n remmen. Tegen die tijd krijgt u hier meer informatie over.
In juni is het praktijkexamen, dat met alle 3 de scholen in het dorp wordt georganiseerd. Hier hebben
we 5 hulpouders voor nodig die bij een post willen zitten. Ook hier krijgt u t.z.t. informatie over.
Voor het praktijkexamen krijgen de kinderen een plattegrond met de fietsroute mee naar huis. De
fietsroute zal ook een keer gereden worden met een verkeersjuf. Toch is het fijn als u met uw kind de
route oefent, zodat hij/zij de route goed kent.
Dit schooljaar wordt ook gestart met een nieuwe verkeersmethode van Veilig Verkeer Nederland.
Werkweek
De werkweek is dit jaar van dinsdag 2 oktober t/m vrijdag 5 oktober. We gaan dit jaar weer naar
Texel. Als begeleiding gaan dit jaar juf Sanne, meester Harm en juf Thamar mee.
Zijn er bijzonderheden voor uw kind? Geef dit graag per mail aan.
Verwijzingsprocedure
De informatie rondom de verwijzingsprocedure en belangrijke data heeft u via de voorlichtingsavond
en de toegestuurde powerpoint ontvangen.
Musical
Het gehele jaar door zullen we drama-oefeningen doen, maar rond januari zal er een musical gekozen
worden. Dit betekent niet dat we meteen in januari gaan oefenen voor de musical. Het schooljaar is
lang genoeg om voldoende te oefenen aan een mooie musical. We zullen eerst in de klas scènes
oefenen en hierbij mogen de kinderen hun voorkeur aangeven voor een rol. Hierna wordt bepaald
welke rol de kinderen krijgen en zullen we gaan beginnen met instuderen.
De afscheidsavond zal dit jaar op dinsdag 16 juli plaatsvinden. De aanvang is 19.30 uur. Ieder kind
mag 6 personen uitnodigen. Broertjes en zusjes die nog op de JP zitten zien de musical al een dag
eerder op school.
De kinderen zullen worden uitgezwaaid op woensdag 17 juli. De leerlingen worden om 09.30 uur op
school verwacht en de ouders om 10.00 uur. Het zou leuk zijn als de ouders hierbij aanwezig zijn.

Mochten er nog vragen zijn, bent u na schooltijd van harte welkom in het groepslokaal van 6/8.
Met vriendelijke groet,
Thamar Esveld

t.esveld@johannespostschool.nl

