GROEPSINFORMATIE GROEP 7 2018-2019
Met dit schrijven willen wij u op de hoogte brengen van de gang van zaken in groep 7. Mocht u naar
aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan horen wij dat graag.

Regels
Om het jaar prettig te laten verlopen zijn er natuurlijk regels, zoals in elke groep. Deze regels vullen
onze schoolregels aan.
Het is fijn als u van een aantal op de hoogte bent:
mobiele telefoons staan uit en worden bij binnenkomst ingeleverd in de la van het bureau van
de juf. Ook de fietssleutels worden dit jaar weer in de bak gedaan.
Huiswerk wordt ingeleverd in de bak op de kast.
De overige regels die in de klas gelden, zijn met de kinderen besproken. De klassenregels die we
samen gemaakt hebben, hangen in de klas. Mocht het zo zijn dat kinderen zich niet aan bepaalde
regels houden, dan kan het voorkomen dat ze nablijven. Dit zal nooit langer dan een kwartier zijn.

Vakgebieden
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 en 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 er ook gestart met een nieuwe verkeersmethode van Veilig Verkeer Nederland.
Taal
We starten dit jaar met een nieuwe methode: Staal Taal. Deze methode is verdeeld in acht blokken van
vier weken. Elk blok sluit af met een toets en een product. In elk blok komen de volgende zaken aan
de orde: woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren en schrijven. We werken dit jaar in
werkboeken.
Spelling
Ook voor spelling starten we met een nieuwe methode: Staal Spelling. Deze methode is verdeeld in
acht blokken van vier weken. In Staal wordt gewerkt vanuit de spellingmethodiek van José Schraven.
We werken dit jaar in werkboeken.
In de schoolgids staan de categorieën vermeld, zodat u ook thuis op de hoogte bent hoe wij dit
aanleren.

Huiswerk
Het is de bedoeling dat de kinderen een agenda hebben om hun huiswerk in te noteren. Deze agenda
nemen de kinderen elke dag mee naar school en weer mee naar huis.
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.
De kinderen krijgen ongeveer 3 keer per week huiswerk mee. Als er voor een toets geleerd moet
worden, krijgen de kinderen een week van te voren de samenvatting mee naar huis. Bij maakwerk kan
dit verschillen.
Het huiswerk staat ook vermeld op het bord.
Naast huiswerk houden de kinderen een spreekbeurt dit jaar en mogen ze een boek promoten op
geheel eigen wijze.
Ook gaan de kinderen een werkstuk maken. Het maken van het werkstuk zal worden begeleid en mag
samen gemaakt worden. Het werkstuk leveren ze op papier in.
Gym
Groep 7 gymt dit jaar op vrijdagmiddag van 13:45 - 14:30. De gymlessen worden gegeven door een
gymleerkracht. De kinderen gaan na de gym gelijk naar huis. Het kan zijn dat ze iets later thuis zijn, na
de gym moeten ze nog even omkleden en op school hun fietssleutel of mobiel nog pakken.

En tot slot
Klassenouder dit jaar is Jacomien Wisker.
Dit is een kleine greep info voor het komend schooljaar. U bent altijd na schooltijd welkom om iets te
bespreken of een afspraak te maken.
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