Klasseninfo Groep 8 (september 2017)
Beste ouders,
In deze klasseninfo vindt u de belangrijkste informatie over groep 8.
We hopen dat we met deze informatie een duidelijk beeld schetsen van het reilen en zeilen
in groep 8.
Taal
De volgende onderdelen worden elke week behandeld: spelling, woordenschat, taal
verkennen, spreken & luisteren en schrijven.De taalmethode ‘Taal Actief 4’ werkt met een
niveausysteem: één-ster, twee-sterren en drie-sterren. Iedere les start met een opdracht
‘Eerst proberen’. Afhankelijk van het aantal goed gemaakte opdrachten, maken de leerlingen
de verwerkingsopdrachten van één-ster en twee-sterren of twee-sterren en drie-sterren. Hoe
méér sterren des te moeilijker de verwerkingsopdrachten zijn.
Eén keer per vier weken worden de geoefende onderdelen getoetst. Daar waar nog hiaten
zijn, wordt extra oefenstof aangeboden.
Lezen
Wij werken met de methode Leesparade.
Bij leesonderwijs gaat het om drie dingen: technisch lezen, begrijpend lezen
en leesplezier. Deze drie hangen zeer nauw samen.
Leesparade biedt daarom een compleet geïntegreerd programma voor
voortgezet leesonderwijs.
Daarnaast is er veel aandacht voor de woordenschatontwikkeling . Dit is van grote invloed op
de ontwikkeling van de leestechniek en het leesbegrip.
Bij Leesparade krijgen alle kinderen zoveel mogelijk kansen om zich te ontwikkelen op hun
eigen niveau.
De methodes Grip op lezen en Blits richten zich op begrijpend en studerend lezen.
Op school hebben we een schoolbibliotheek met een flink aantal boeken. Lezen is van groot
belang. Probeer daarom ook regelmatig thuis met uw kind te lezen.
Alle kinderen zijn lid van de bibliotheek van Uithoorn. Heeft uw kind nog geen
bibliotheekpasje dan kunt u in de bibliotheek van Uithoorn gratis een pasje ophalen. Geef bij
de informatiebalie aan dat uw kind op basisschool De Zon zit. Ons bibliotheek systeem is
gekoppeld aan het systeem van de bibliotheek Uithoorn.
Rekenen
De rekenmethode “De wereld in getallen” werkt met een niveausysteem: één-ster, tweesterren en drie-sterren. Het twee-sterren niveau is het basisniveau. In het één-ster niveau
worden de minimumdoelen behandeld, op één manier en met makkelijker getallen. Het driesterren niveau is voor de leerlingen die meer aankunnen.
Naast deze niveau-indeling kan er ook nog gedifferentieerd worden op tempo. De leerlingen
maken dan bijvoorbeeld minder rijtjes, maar wel op hun eigen niveau.
Het tweede helft van het jaar werken de leerlingen uit een werkboek op niveau.
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Gymnastiek
De gymlessen worden in de sporthal gegeven, waarna het gebruikelijk is dat de kinderen
douchen. Mocht uw kind niet kunnen gymmen en/ of douchen, moet u als ouder daarvoor
een briefje meegeven.
Als de kinderen hun gymspullen vergeten proberen ze gymkleding van een leerling uit een
andere klas te lenen of blijven ze in de klas werken. Kinderen mogen niet naar huis onder
schooltijd om hun gymspullen te halen. Wanneer de gymlessen plaatsvinden, kunt u vinden
in de schoolgids.
Gymschoenen zijn verplicht; let op dat de zolen niet zwart zijn. Geef de kinderen een
handdoek en eventuele schone kleding mee (en in sommige gevallen een deodorantroller).
Kanjertraining
De Kanjertraining op school bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die de
leerkracht in de klas geeft. Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden
of te verbeteren. Onderwerpen die aan bod komen zijn: vertrouwen, veiligheid, rust en
wederzijds respect.
Zelfstandig werken
Op maandag krijgen alle kinderen een weektaak voor op school. De leerlingen noteren de
weektaak in hun agenda. De weektaak bestaat uit een aantal verplichte en een aantal
overige taken.
Verplichte taken: taal, spelling en rekenen. Vakken als aardrijkskunde, biologie, geschiedenis
en Engels kunnen per week verschillen.
Extra taken: deze taken zijn alleen verplicht als de rest van het werk af en goedgekeurd is.
Soms wordt de weektaak aan het kind aangepast, bijvoorbeeld wanneer een kind extra
oefening of juist een grotere uitdaging nodig heeft.
Het is de bedoeling dat de kinderen in eerste instantie zelf hun weektaak plannen. Als ze per
dag de verplichte taken op het bord maken en daarbij iets extra’s doen, krijgen zij het op
vrijdag af.
Wanneer kinderen moeite hebben met deze dagtaak, kunnen ze na schooltijd dagelijks tot
15.45 uur doorwerken. Kinderen die moeite hebben met plannen, worden geholpen door de
leerkracht.
De kinderen krijgen tijd in de week om aan de weektaak te werken. Het voordeel is dat
snellere werkers altijd vooruit kunnen werken. Voor de kinderen die extra ondersteuning
nodig hebben is er door deze manier van werken voldoende gelegenheid aan de
instructietafel.
Wanneer een bepaalde opdracht af is, kijken de kinderen het werk zelf na. Daarna wordt het
ingeleverd en nagekeken door de leerkracht. De kinderen tekenen de taak af in hun agenda.
De leerkracht heeft een eigen aftekenlijst.
Huiswerk
De kinderen in groep 8 mogen hun huiswerk een week van tevoren mee naar huis nemen.
De kinderen noteren het huiswerk in hun agenda. Op vaste dagen kijken we gezamenlijk het
huiswerk na.
Wij willen met het opgeven van huiswerk bereiken dat de kinderen hun eigen manier van
leren en van werken leren kennen. Bovendien leren ze plannen en verantwoordelijkheid
nemen voor hun werk.
Maandag: Spelling/Taal
Dinsdag : Rekenen
Donderdag: Ontleden
Vrijdag: Engels
Multomap/Agenda
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We verwachten dat de kinderen in groep 8 allemaal beschikken over een 23-rings multomap
met tabbladen. Hierin worden de losse bladen van diverse vakken bewaard.
Ook hebben ze een agenda nodig, als voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Het leren
plannen en zelf verantwoordelijkheid nemen staan centraal. Kinderen moeten echt leren om
de agenda te gebruiken. Dit gaat onder begeleiding van de leerkracht.
In de agenda wordt het huiswerk en de weektaak genoteerd.
Het werken met een agenda vraagt in het begin een flinke tijdsinvestering, maar wanneer
kinderen eraan gewend zijn, wordt het als zeer prettig ervaren en wordt de agenda als het
ware “automatisch” getrokken wanneer er afspraken gemaakt moeten worden.
Digitale agenda
Op de website van de school staat bij groep 8 de agenda. Hierop noteren wij speciale zaken
en de data van de toetsen.
Spreekbeurten
In groep 8 maken alle leerlingen een werkstuk in duo’s en houden daarover samen ook een
spreekbeurt. Hiervoor krijgen de leerlingen een cijfer welke in het rapport komt te staan.
Daarnaast maken de kinderen ook een Moodboard. In dit “moodboard” vertellen zij op een
creatieve manier iets over zichzelf en hoe zij hun toekomst zien. Aan de hand van dit
“moodboard” geven de kinderen een presentatie.
Thuiswerk / Alternatieve leerroute
Het kan voorkomen dat uw kind extra werk mee naar huis krijgt om te oefenen. Dit gaat altijd
in overleg met de leerkracht, die u zal vertellen wat thuis te doen. Ook eventuele extra
programma’s in de klas voor uw kind worden eerst met u besproken, alvorens we hiermee
aan de slag gaan.
Corvee
Elke week zullen er kinderen uit de klas corvee hebben. Dit houdt in dat het lokaal wordt
opgeruimd na schooltijd. Ook zullen de kinderen eventuele andere ‘klusjes’ verrichten. Deze
taken vragen maar enkele minuten en worden na schooltijd uitgevoerd.
Het kan dus zijn dat uw kind iets later uit school komt wanneer hij of zij corvee heeft.
Nablijven
Het kan voorkomen dat uw kind (om welke reden dan ook) moet nablijven na 15.15 uur. Wij
gaan ervan uit dat kinderen in groep 8 verstandig genoeg zijn om te weten of ze hiervoor wel
of niet naar huis moeten bellen. Maak hierover goede afspraken met uw kind. Ook voor
nablijven geldt dat de uiterlijke tijd 15.45u is.
Leerkracht spreken
Als u de leerkracht wilt spreken, vinden we het prettig als u een afspraak maakt. We zijn
beschikbaar na 11.45 uur en na 15.15 uur. Dan maken we graag tijd voor u vrij. Het
doorgeven van afspraken van tandarts of dokter kan, minimaal een dag van tevoren, via de
mail of een briefje. Bij belangrijke zaken vinden we het prettig wanneer u persoonlijk contact
met ons op neemt.
Vormsel
De kinderen hebben in groep 8 de leeftijd waarop zij het vormsel kunnen ontvangen. De
voorbereidingen en het vormsel zelf zijn een zaak van de ouders en de kerk. De liturgiegroep
van De Kwakel heeft, samen met de ouders van de kinderen die gevormd worden, de leiding
over de voorbereidingen en uitvoering van het vormsel. Iedereen is ook vrij om te bepalen of
zijn of haar kind meedoet of niet. Het is een persoonlijke keuze. U zult daarover van de
liturgiegroep uiteraard meer informatie krijgen.
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Excursies
Eventuele excursies zullen ook dit jaar plaatsvinden in het kader van de onderwerpen die op
school behandeld worden. Via de nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden van de
data waarop één en ander plaatsvindt. U begrijpt dat de leerkrachten in dat geval een beroep
zullen doen op uw begeleidingshulp, zodat uitstapjes plaats kunnen vinden.
Driedaagse
Eén van de hoogtepunten van groep 8 is toch wel de Driedaagse. Uiteraard brengen wij
ouders en kinderen tijdig op de hoogte van alle `ins en outs`.
We willen u wel verzoeken om de €75,- over te maken voor 31 januari 2018.
Onder bankrekeningnummer: . NL22RABO 0363561188
Ten name van: ‘Basisschool De Zon’, Anjerlaan 1, 1424 AM De Kwakel
Onder vermelding van: ‘driedaagse’ en de naam van uw kind.
Afscheidsavond
Een ander hoogtepunt van het jaar is de afscheidsavond voor groep 8 en hun ouders. De
kinderen gaan samen een musical opvoeren. In april zullen we de contactouder van de
commissies van de afscheidsavond uitnodigen, om samen over de invulling van de
afscheidsavond na te denken. De afscheidsavond vindt dit jaar plaats op woensdag 18 juli.
De achtstegroepers zijn de donderdag en vrijdag na de afscheidsavond vrij!
Eindadviezen
In groep 7 is er voor uw kind een pre-advies afgegeven. Om u goed te informeren over de
procedures in dit schooljaar, nodigen we u graag uit voor een voorlichtingsavond. U ontvangt
te zijner tijd de uitnodiging van ons.
Nog even dit….
Binnenkort hebben we een aparte informatieavond met betrekking tot het Voortgezet
Onderwijs. U ontvangt te zijner tijd een uitnodiging.
We hopen op een leuk en leerzaam schooljaar voor uw kind. Heeft u nog vragen, komt u dan
gerust bij ons langs.
Met vriendelijke groeten,
Groep 8a: Jessica en Natasja
jessica@basisschooldezon.nl, natasja@basisschooldezon.nl
Groep 8b: Marjoleine en Lotte
marjoleine@basisschooldezon.nl, lotte@basisschooldezon.nl
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