Nieuws uit groep 8
30 oktober 2020
___________________________________________________________________________

Beste ouders,
Met de herfstvakantie nog vers in het geheugen, zijn we alweer begonnen aan de
volgende periode in groep 8.
Voor de vakantie heeft u de uitslag van de Entreetoets van uw kind ontvangen. Op
basis van de resultaten hebben we het programma van de komende periode
aangescherpt en bijgesteld. Allemaal om ervoor te zorgen dat uw kind zo goed
mogelijk is voorbereid om de overstap naar het middelbaar onderwijs te maken.
Taal
Met taal blijven we het ontleden (persoonsvorm, gezegde, onderwerp, lijdend en
meewerkend voorwerp) en het benoemen van de woordsoorten (werkwoord,
bijvoeglijk naamwoord, telwoord, ….) veel herhalen. Daarnaast is er de komende
periode veel aandacht voor de ‘gebiedende wijs’ (“Lees dit!”) en het gebruik van
hoofdletters en leestekens.
Spelling
Werkwoordspelling krijgt ook de komende periode veel aandacht. Voor het schrijven
van de werkwoorden gebruiken we een stappenplan (en natuurlijk met hulp van ‘t
sexy fokschaap).
Verder gaan we woorden die eindigen op ~iaal, ~ieel, ~ueel en ~eaal oefenen en
voornaamwoorden die wel of juist niet eindigen op een ~n (alle/allen, beide/beiden).
Rekenen
Kommagetallen, procenten en de relatie tussen kommagetallen, breuken en
procenten zijn ook weer de doelen voor rekenen in deze periode.
Daarnaast gaan we extra aandacht besteden aan het maken van contextsommen
(verhaaltjessommen). Ook hiervoor gebruiken we een stappenplan.
Executieve Vaardigheden
Kinderen leren naast allerlei vakken ook nog een heleboel andere dingen op de
basisschool. Ze leren onder andere wat een goede werkhouding is, sociale
vaardigheden en omgaan met verschillen tussen kinderen. Maar ook hoe je moet
plannen, wat je nodig hebt voor een taak en hoe je dingen beter kunt onthouden.
In de periode tot aan de kerstvakantie gaan we met groep 8 wat beter kijken naar
deze executieve functies of vaardigheden. Waarom lukt het ene kind niet zo goed om
gericht aan een taak te beginnen en een ander wel? Waarom kan het ene kind zich
voor langere tijd concentreren en is de ander snel afgeleid door de buurman of ….?
Door het kijken naar deze functies krijgt uw kind een beter inzicht in zichzelf. We
gaan samen met uw kind kijken welke vaardigheden nog wat extra aandacht nodig
hebben, welke nog wat beter ontwikkeld kunnen worden.
Gym
Inmiddels heeft u de berichtgeving rondom de sportlocaties ontvangen. Tot nader
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bericht mogen we niet gaan gymmen op de locatie De Norenberg. We informeren u
tijdig wanneer de gymlessen weer kunnen worden opgestart.
Open dagen/informatieavonden
Nogmaals de informatie over open dagen/informatieavonden van een aantal VO
scholen. Dit zijn de data voor zover ze bekend zijn.

Sondervick College
De Open School is op vrijdag 20 november 2020. U krijgt dan de mogelijkheid om
samen met uw kind door de school te lopen en de sfeer te proeven.
Tevens biedt het Sondervick College informatieavonden. Deze zijn op 2 en 4
februari 2021. De informatieavond vindt plaats in de aula van het centrale gebouw.
Dit is het gebouw met de grote klok op de voorgevel. Om 19.00 uur start de avond.
Er is een inschrijflink via de website van het Sondervick te vinden, voor de
informatieavonden én de Open School.
Huygens Lyceum
Op zaterdag 16 januari 2021 opent het Huygens Lyceum de deuren voor
leerlingen en ouders. De open dag is van 10:00 tot 13:00 uur.
Sint Joris College
16 en 17 november zijn de informatieavonden. Op 16 januari 2021 is de Open Dag.
Van Maerlantlyceum
Open dag, zowel op school als via een livestream op zaterdag 16 januari 2021.
Esther en Irene
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