
  
Informatiebrief groep 8 schooljaar 2018-2019 

 

 

 wij u welkom willen heten in groep 8; een belangrijk jaar voor uw kind en u? 

 juf Anouk op maandag en dinsdag werkt en juf Roelien op woensdag, donderdag en 

vrijdag? 

 u ziekte van uw kind voor schooltijd per mail aan ons door mag geven? Onze mailadressen 

zijn: anouk@vvgo.nl en roelien@vvgo.nl  

 de kinderen op maandag zendingsgeld mogen meenemen? Dit geld onder andere wordt 

besteed aan een sponsorkindje? 

 we in groep 8 iedere donderdagmiddag sporten in de Stormvogel? Wilt u op die middag 

sportkleding en -schoenen meegeven? De kinderen mogen (na uw toestemming) 

zelfstandig uit de gymzaal naar huis fietsen. 

 we in groep 8 iedere week huiswerk hebben? Levend Water, psalm/lied en tekst. De 

kinderen mogen de psalm en tekst al in de loop van de week opzeggen. Dit leert de 

kinderen zelfstandig te worden. Verder zijn er al dan niet samenvattingen van de 

methodes  en woordpakketten om te leren. 

 de kinderen een agenda mogen aanschaffen om het huiswerk in op te schrijven? 

 mobieltjes niet meegenomen worden naar school? Tenzij de juffen per mail aangeven dat 

de mobiele telefoon nodig is om te gebruiken in de les, of er een afspraak is met de 

ouders? 

 de kinderen in groep 8 met een eigen pen mogen schrijven en ook los? Dit doen we zodat 

de kinderen steeds meer hun eigen handschrift kunnen ontwikkelen. 

 We in groep 8 een beloningssysteem hebben om voor de groep een leuke beloning te 

verdienen? 

 Het ons handig lijkt om een typediploma te hebben in groep 8? 

 chromebooks meer en meer ingezet worden als hulpmiddel bij het leren, maar ook bij het 

toetsen van taal en spelling? 

 vooral rekenen en begrijpend lezen belangrijke vakken zijn? Maar taal en spelling 

natuurlijk ook! 

 wij rekenen met de methode `Wereld in getallen` en dat in groep 8 vooral getallen en 

bewerkingen, kommagetallen, breuken, procenten en meten & meetkunde aan de orde 

komen? 

 U de rekendoelen kunt terugvinden op de website van onze school? 

 wij voor taal de methode `Taalverhaal.nu` hebben en dat in groep 8 vooral woordenschat, 

spreken & luisteren, leesbegrip, woord & zinsbouw en stellen worden aangeboden? 

 in groep 8 spelling wordt aangeboden via de methode `Taalverhaal.nu Spelling` en dat 

vooral onveranderlijke woorden via de woordpakketten (die u kunt terugvinden op de 

website) worden aangeboden, maar natuurlijk ook werkwoorden. 

 we ook in groep 8 aandacht blijven besteden aan technisch lezen door iedere morgen in 

de klas te starten met stillezen. Ook maken we een RALFI leesgroepje. Wilt u thuis de 

kinderen ook blijven stimuleren om te blijven lezen (ook hardop)?  
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 wij groepsplannen maken voor rekenen, taal en begrijpend lezen en dan ook in 

niveaugroepen lesgeven?  

 wij soms gebruik maken van extra materiaal zoals wiskunde en Spaans? 

 ook dit schooljaar weer begint met startgesprekken die we voeren met u en uw kind? 

 de kinderen in groep 8 allemaal een werkstuk maken (voor de Kerstvakantie) en een 

presentatie geven (na de kerstvakantie)? 

 de spreekavonden in groep 8 anders verlopen dan in de andere groepen, omdat iedereen 

op het startgesprek komt, iedereen een voorlopig adviesgesprek heeft (in november) en 

iedereen een definitief adviesgesprek (in februari)? 

 wij informatie verzamelen van alle VO scholen en ook alle aanmeldingen verzorgen? 

 wij klasbord hebben van groep 8? 

 wij u de rest van het schooljaar via de website en de mail op de hoogte houden van hoe 

het in de klas gaat en belangrijke data? 

 u hier alvast wat data, die voor groep 8 van belang zijn, op een rijtje kunt vinden? 

 

10 t/m 28 september 2018 Startgesprekken 

12 t/m 16 november 2018 Voorlopig adviesgesprekken 

18 en 19 februari 2018 Definitief adviesgesprekken 

4 april 2019 Theoretisch verkeersexamen 

16, 17 en 18 april 2019 Cito eindtoets 

16 mei 2019 Praktisch verkeersexamen 

27, 28 en 29 mei 2019 Kamp groep 8 

17 juli 2019 Afscheidsavond groep 8 

 

 u ons  altijd even kunt aanspreken of kunt mailen voor vragen? 

 wij hopen op een gezellig en leerzaam schooljaar samen met de kinderen! 

Hartelijke groeten van Anouk en Roelien 

 

 


