Informatiebrief groepen 8
Schooljaar 2020-2021
Zorg
De instructies worden gegeven door de leerkracht. Tijdens de instructies wordt rekening
gehouden met het niveau van uw kind. Na de basisinstructie wordt er een verlengde
instructie aangeboden en is er voor de kinderen die behoefte hebben aan extra uitdaging
ook de mogelijkheid om verdiepende opdrachten te maken. Dit kan bijvoorbeeld op het
gebied van spelling en rekenen.
Mochten er op leergebied of gedragsmatig zorgen ontstaan, kan er hulp ingeschakeld
worden van de ondersteuningsregisseur, de coördinatoren of een andere leerkracht. Indien
nodig wordt er externe hulp ingeschakeld.

Keuze planwerk en keuze huiswerk
Het planwerk en huiswerk dat we in groep 8 aanbieden, kan zowel herhalend als verdiepend
zijn. We bieden de kinderen iedere week verschillende taken aan, waarbij ze zelf mogen
kiezen wat ze maken (indien nodig met hulp). De opdrachten die we aanbieden laten we zo
veel mogelijk aansluiten bij de lesstof. We verwachten hierbij wel van de kinderen dat ze
zorg dragen voor het maken en controleren van het huiswerk. Mochten er vragen over het
huiswerk zijn, kan uw kind bij de leerkracht terecht. De kinderen die op woensdag naar de
onderzoekers gaan, krijgen ook huiswerk van juf Cynthia. De kinderen die op woensdag aan
de slag gaan met denksleutels, krijgen wel het huiswerk dat wordt aangeboden in de klas.
Ook zullen er weer leertoetsen zijn voor Engels, Blink en topografie. Het is fijn wanneer u
samen met uw kind kijkt naar het huiswerk en leerwerk en begeleidt waar nodig.
Mochten er onvoorziene omstandigheden zijn geweest waardoor het huiswerk niet gemaakt
is, horen wij dit graag van u.

Overgang naar het VO
We werken met een takenkaart, we verwachten van de kinderen (indien nodig met hulp) dat
ze hun werk leren plannen. Wij zullen de kinderen aanspreken op hun eigen
verantwoordelijkheid en we verwachten een kritische houding, zowel wat betreft
werkhouding, het nakijken van het werk en in de omgang met elkaar. We hebben in de klas
te maken met verschillende niveaus, we proberen voor ieder kind een passende aanpak te
vinden. Op 12 november is er een informatieavond over de verschillende VO scholen in Oss
en omgeving op Daltonschool De Evenaar.
Wanneer uw zoon/ dochter een proefles heeft op het VO, moet hier verlof voor worden
aangevraagd.

Schoolkamp
30 september, 1 en 2 oktober is het eindelijk zover… We gaan op schoolkamp! De bagage
moet op 29 september op school in de aula gezet worden. De overige informatie (o.a. het
noodnummer) staat in het kampboekje wat uw kind te zijner tijd ontvangt.

Musical
Met beide groepen 8 voeren we aan het einde van het schooljaar de afscheidsmusical op. De
verdeling van de grote rollen gaat middels audities, zo proberen we het voor iedereen zo
eerlijk mogelijk te houden.

Eten en drinken
Ook dit schooljaar eten we iedere dag om 10.00 uur groente en/of fruit. Er mag dus geen
koekje meegenomen worden. Op dit moment mogen de kinderen alleen een gekochte
verpakte traktatie trakteren met hun verjaardag, dit i.v.m. het Coronabeleid. Mocht dit
veranderen, zullen we u hiervan op de hoogte brengen middels een Schoudercom bericht.

Muziek en gym
Elke week krijgt de klas muziekles van de vakleerkracht muziek, meneer Marcel. Iedere
donderdag krijgt de klas gymles van meneer Niels (SEC). Gymkleding en schoenen zijn
verplicht. Voor de meisjes geldt: haren vast. Voor iedereen geldt: geen sieraden/horloges.

Extra



Na de eind CITO werken wij echt nog gewoon door tot de voorlaatste week.
Heeft uw kind een afspraak met de dokter, tandarts, etc., dan dient uw kind opgehaald
te worden op school. De kinderen mogen dus niet zelf naar huis onder schooltijd.

Belangrijke data
Proefcito
Adviesgesprekken
CITO-toets
Musical avond

8 en 9 december 2020
25 februari en 2 maart 2021
20 en 21 april 2021
19 juli 2021

Contact
Is er iets gebeurd of heeft u een vraag? Bel of mail ons even!
Afspraken kunnen op de lange dagen gemaakt worden vanaf 15.00 uur en op de korte dagen
vanaf 13.00 uur.

Voor de ouders van groep 8a: Graag beide leerkrachten berichten via schoudercom.

