Informatiebrief groep 8 2021-2022
Belangrijke informatie over groep 8:
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪

Boekbespreking doen we 1x per jaar m.b.v. een boekendoos.
Spreekbeurt: de kinderen kiezen een onderwerp uit Faqta talent.
Huiswerk: Elke vrijdag krijgen de kinderen huiswerk mee naar huis. De
week daarna moet dit terug op school zijn. Dit schrijven ze in hun
agenda.
Toetsen worden ook in de agenda geschreven.
Als er werkbladen (van taal, spelling en/of rekenen) gedurende de
dag niet af zijn, wordt dit mee naar huis genomen en thuis afgemaakt.
De volgende dag op school kunnen zij dit nakijken.
Elke maandag krijgen de kinderen een stelopdracht. Hier krijgen ze
een week de tijd voor. Niet af, vrijdag mee naar huis.
De gymlessen zijn op dinsdag en donderdag en worden gegeven door
meester Mark.
Poemagroep op woensdag en/of donderdag (juf Eva en meester
Mark).
Sfeer: op ons whiteboard staat ons groepsdoel dat we willen bereiken.
Als dit behaald is, wordt dit gevierd met een (zelfgekozen) beloning.

Tips van de leerkrachten: / Vraag van de
leerkrachten / Nog even kort / Weetjes over
groep 8:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Schoolkamp is aan het begin van het schooljaar.
Doe-dag Reynaert College op 17 november (o.v.b.)
Schoolfeest woensdag 25 mei 2022
Dagje Saeftinghe (datum nog niet bekend)
Eindmusical woensdag 13 juli
Schoolvoetbal (informatie volgt nog)
Buiten vegen groep 8 donderdag 21 juli 2022

E-mailadres meester Mark (ma, din):
markvandenpol@ogperspecto.nl
E-mailadres juf Didi (woe-vrij):
didineefs@ogperspecto.nl

Methodes
Als u meer wilt weten over de methodes die wij in de klas gebruiken, dan kunt
u op de links hieronder klikken. Sinds dit schooljaar werken wij met een
nieuwe methode voor rekenen en voor Engels.
➢ Rekenen (Wereld in getallen versie 4)
https://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Rekenen/Dewereld-in-getallen.htm
➢ Engels (Join in)
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/engels/join-in.htm
➢ Taal en spelling (Staal)
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/taal/staal.htm
➢ Technisch lezen (Estafette)
https://www.zwijsen.nl/lesmethodes/estafette-editie-2/
➢ Begrijpend lezen (Lezen in Beeld)
https://www.zwijsen.nl/lesmethodes/lezen-in-beeld/
➢ Sociaal-emotioneel leren (Kwink)
https://www.kwinkopschool.nl/wat-is-kwink/daarom-kwink/
➢ Wereldoriëntatie (Faqta)
https://faqta.nl/wereldorientatie

Zorg
Op onze school is juf Eva de intern begeleider (ib-er) én
anti-pestcoördinator. Zij is verantwoordelijk voor de
leerlingenzorg en helpt leerkrachten en ouders met
hulpvragen over kinderen. Als er een hulpvraag is, dan
gaat de ib-er dit onderzoeken en kijken wat een
passende oplossing is. Dit kan door mee te kijken in de
klas of de expertise van een externe in te schakelen.
Op de website van onze school staat onder het kopje
‘Zorg’ hier nog meer informatie over.
https://inghelosenberghe.ogperspecto.nl/onzeschool/zorg
E-mailadres juf Eva:
evasponselee@ogperspecto.nl

