GROEPSINFORMATIE
GROEP 8
SCHOOLJAAR 2017 – 2018
INFORMATIEAVOND.

RAPPORT.

De informatieavond is dit jaar op
Donderdag 31 augustus om 19.30 uur
Op deze avond krijgt u informatie over
het jaarprogramma, cito en de route naar
het vervolgonderwijs.

Eerste rapport: 14 februari.
Overgangsrapport: 4 juli.

LEERKRACHTEN GROEP 8.
Meneer Adriaan is de groepsleerkracht
op dinsdag, woensdag, donderdag en
vrijdag.
Op maandag is juf Kara de
groepsleerkracht.
SCHOOLTIJDEN.
08.30 – 14.30 uur.
(’s woensdags tot 12.30 uur)
Woensdagmiddag zijn de kinderen vrij!
GYMTIJDEN.
Op maandag oefeningen en op donderdag
spel.
Zorgt u voor gemakkelijke kleding op die
dagen en voor stevige gymschoenen,
sportbroekje en t-shirt. Kinderen met lang
haar graag een elastiekje in de haren.

OUDERGESPREKKEN.
Donderdag 21 september en maandag 25
september. (oudergesprekken omgekeerd)
Donderdag 15 februari en maandag 19
februari.
In november zijn er oudergesprekken over
het advies naar het voortgezet onderwijs.
Begin februari zijn er oudergesprekken
i.v.m. de verwijzing naar het voortgezet
onderwijs.
Wilt u tussentijds een gesprek?
Dan kunt u een afspraak maken.
EINDTOETS BASISONDERWIJS.
In 2018 wordt de Eindtoets
Basisonderwijs afgenomen op 17, 18, 19
april. De uitslag zal ongeveer 3 weken later
op school binnenkomen. De kinderen
krijgen de uitslag in een gesloten
enveloppe mee.
WERKSTUK.
Ieder kind zal over Schiermonnikoog een
werkstuk moeten maken.

TROPENMUSEUM.

VOORTGEZET ONDERWIJS.

In november gaan we naar het
Tropenmuseum in Amsterdam. Het project
gaat over Marokko en wordt in de groep
voorbereid.

In januari en februari zijn de open
avonden van het voortgezet onderwijs.
In de Weekbabbel komen de data te staan.
INFORMATIEAVOND CITO.

BOEKENBEURTEN.
De kinderen houden ook een boekenbeurt.
Zij moeten dan ongeveer 10 minuten
vertellen over een pasgelezen boek.

In januari 2018 is er een informatieavond
over de CITO en het voortgezet
onderwijs.
VERKEERSEXAMEN.

HUISWERK.
In principe krijgen de kinderen 3x per
week huiswerk in de vorm van rekenen, taal
en spelling, en zo nu en dan Engels.
Afhankelijk van de lessen kan er ook
topografie of geschiedenis geleerd moeten
worden.
Voor de goede verzorging en vervoer
hiervan dienen de kinderen plastic
multomapjes te hebben.
WAT HEB JE NODIG OP SCHOOL.
pen. kleurpotloden, vulpen,
potlood, gum, liniaal, passer, kladblok,
elastomap, agenda, rode pen.
KINDERPOSTZEGELS.
Start woensdag 27 september. De
kinderen proberen de pakketjes te
verkopen.
Het afleveren vindt plaats op woensdag 8
november.
De bestelde pakketjes behoeven dit jaar
niet meer afgeleverd te worden.
De kinderen gaan niet met geld over
straat. Alles wordt automatisch
afgewerkt.

Op 12 april krijgen de kinderen het
theoretisch verkeersexamen. Het
praktisch verkeersexamen is op woensdag
13 juni 2018.
DODENHERDENKING.
Op 4 mei wordt de aanwezigheid van de
kinderen van groep 8 bij de
Dodenherdenking zeer op prijs gesteld. Zij
behandelen rond deze tijd het project:
‘Oorlog in Beesd’.
KAMP VUGHT.
In april brengen we een bezoek aan Kamp
Vught. Op dit moment is de datum nog
onbekend.
SCHOOLKAMP.
Het schoolkamp op Schiermonnikoog is van
28 mei t/m 1 juni 2018. Van tevoren is er
een informatiebijeenkomst voor de ouders.
Door het jaar heen houden de kinderen 2
kleine acties ter sponsoring van het kamp.

VORMSEL.
Zondag 27 november 2016 vormselviering
in Tiel. Aanvang nog onbekend.
AFSCHEIDSAVOND.
Vrijdag 6 juli is de afscheidsavond. Dit is
nog onder voorbehoud.
VRAGEN/OPMERKINGEN.
Wanneer u vragen of opmerkingen heeft,
dan horen wij die graag van u persoonlijk!
Houd verder ook de website in de gaten,
want daar staat ook vaak nuttige
informatie op.

