GROEPSINFORMATIE
GROEP 7
SCHOOLJAAR 2017 – 2018
INFORMATIEAVOND.

RAPPORT.

De informatieavond is dit jaar op
donderdag 31 augustus om 19.30
uur
Het jaarprogramma van groep 7 zal
besproken worden.
Deze avond is belangrijk voor alle ouders!

Eerste rapport: 14 februari.
Overgangsrapport: 4 juli.

LEERKRACHTEN GROEP 7
Juf Neeltje en juf Erica zijn de
groepsleerkrachten.
SCHOOLTIJDEN.
08.30 – 14.30 uur.
(’s woensdags tot 12.30 uur)
Woensdagmiddag zijn de kinderen
vrij!
GYMTIJDEN.
Op maandagmiddag oefeningen en op
donderdag spel.
Zorgt u voor makkelijke kleding op die
dagen en voor stevige gymschoenen,
sportbroekje en t-shirt. Kinderen met
lang haar graag een elastiekje in de
haren.
Als uw kind niet mee kan gymmen, geef
dan een briefje mee.

OUDERGESPREKKEN.
Donderdag 21 september en maandag
25 september. (oudergesprekken
omgekeerd)
Donderdag 15 februari en maandag 19
februari.
Donderdag 5 juli facultatief.
In de tweede helft van het
schooljaar is er ook nog een
oudergesprek n.a.v. de
entreetoets.
Wilt u tussentijds een gesprek?
Dat kan altijd, maar wilt u dan een
afspraak maken?
WAT HEB JE NODIG OP
SCHOOL.
1 etui met stiften en kleurpotloden,
lamyvulpen, grijs schrijfpotlood,
kladblok, gum, liniaal, rode pen,
elastomap voor het huiswerk en een
agenda.

ENTREE-TOETS.

KINDERPOSTZEGELS.

Rond de maand mei zal de entreetoets afgenomen worden. Dit is een
zeer uitgebreide citotoets (rekenentaal-zaakvakken) en wordt gedurende
8 dagen afgenomen.
Als de officiële uitslag binnen is,
volgt er een oudergesprek waarbij
ook een eerste voorlopig advies
richting het Voortgezet Onderwijs
gegeven wordt.
De definitieve data volgen nog.

De kinderpostzegels starten op
woensdag 27 september. De kinderen
proberen de pakketjes te verkopen.
Alles wordt daarna automatisch
verwerkt door de Stichting
Kinderpostzegels.
De kinderen gaan niet met geld over
straat.

HUISWERK.
De kinderen krijgen op dinsdag en
donderdag huiswerk mee. Op dinsdag
is dit taal/spelling, of aardrijkskunde
en dat moet op de dinsdag erna
ingeleverd worden of geleerd zijn.
Op donderdag is dit Engels,
geschiedenis of rekenen En dat moet
de donderdag erna ingeleverd worden
of geleerd zijn.
De kinderen schrijven dit ook in hun
agenda die ze op dinsdag en
donderdag bij zich moeten hebben.
Daarnaast krijgt een groot aantal
kinderen op maandag ook de
spellingwoordjes mee naar huis, die
ze die week thuis moeten oefenen en
op maandag weer in moeten leveren.

VRAGEN/OPMERKINGEN.
Wanneer u vragen of opmerkingen
heeft, dan horen wij die graag van u
persoonlijk!
MAILADRESSEN.
neeltje.pennings@skor-scholen.nl
erica.gideonse@skor-scholen.nl

