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Beste ouders, 
 

Wat zijn we trots op de leerlingen uit groep 8!  
Alle leerlingen hebben laten zien dat ze zich ontwikkelen, de één wat meer op 
didactisch vlak (de verschillende vakgebieden) en de ander wat meer op persoonlijk 
vlak. En dat levert mooie rapporten op waar ook de leerlingen heel trots op mogen 
zijn.  
De oudergesprekken zijn prettig verlopen en tijdens de oudergesprekken hebben we 
ook over het ‘voorlopig advies’ gesproken. De komende periode gaan we de klas 
voorbereiden op de middentoetsen die in januari worden afgenomen.  

 

Taal 
Bij taal gaan we leren om aantekeningen te maken terwijl je luistert en er wordt 
gekeken naar standaardtaal en groepstaal.  
We blijven het benoemen van zinsdelen herhalen, net als het gebruik van 
hoofdletters en leestekens.  

Spelling 

Werkwoordspelling staat ook deze periode weer volop op het rooster. We merken dat 

leerlingen het lastig vinden om dit goed onder de knie te krijgen. In de klas maken 

we gebruik van het schema. Om ervoor te zorgen dat uw kind ook bij het huiswerk 

gebruik maakt van het schema, zullen we ervoor zorgen dat het schema ook in de 

huiswerkmap zit.  

Bij werkwoordspelling is de gebiedende wijs het doel waar we aan gaan werken. 

Daarnaast blijven we werkwoordspelling veel herhalen.  

Woorden met een trema (ruïne) en woorden met een koppelteken (auto-ongeluk) 

zijn de spellingregels die aan bod komen.  

Rekenen 

Delen, procenten en ruimtelijk inzicht zijn de doelen voor deze periode. We kijken 

hierbij ook naar de volgorde waarin je een som moet uitrekenen.  

We gaan wat meer contextsommen (verhaaltjessommen) maken. Dit is een goede 

voorbereiding op de middentoetsen. Bij contextsommen maken we gebruik van een 

stappenplan en gebruiken we denkpapier.  

Sinterklaas  

Wij hebben Sinterklaas boven vanachter- en uit het raam verwelkomd op onze 

school. Alle kinderen hebben mooie gedichten geschreven en fantastische surprises 

voor elkaar gemaakt. Het was ontzettend gezellig en sfeervol! 

 

Open dagen/informatieavonden 

Nogmaals de informatie over open dagen/informatieavonden van een aantal VO 

scholen. Dit zijn de data voor zover ze bekend zijn.   
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Sondervick College 

De informatieavonden van het Sondervick College 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.  

Helicon 

Zondag 17 januari is het open dag op het Helicon van 10:00 tot 13:00 uur. 

Sint Lucas 

Woensdagavond 20 januari biedt het Sint Lucas een online open avond aan van 

17:00 – 21:00 uur.  
 

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 

 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 

 


