
 
Beste ouders van groep 8,  
 
Onderwijsinhoudelijk: 
De eerste 2 weken zitten er alweer bijna op! We hebben elkaar al wat beter leren kennen, 
door diverse spelletjes te doen. De kinderen hebben verjaardagskalender gemaakt en ze zijn 
op dit moment bezig met het tekenen van hun naam in graffiti letters. We hebben een start 
gemaakt met taal, rekenen en spelling. Daarnaast zijn we begonnen met een nieuwe methode 
voor Engels: Stepping Stones. De eerste reacties van de kinderen waren positief! Ook kijken 
we enorm uit naar het schoolkamp, waarbij we voor het eerst naar Ameland gaan. Hierover 
krijgt u woensdag 16 september nog een aparte mail. Op dit moment zijn we nog druk met de 
voorbereidingen. Voor de zomervakantie hadden de kinderen al een brief mee naar huis 
gekregen, waarin al een tipje van de sluier werd opgelicht.  
 
Organisatie: 
Startgesprekken. 
Dit jaar hebben we geen informatie-avond, maar voeren we in de maand september 
startgesprekken met alle kinderen. Deze gesprekken voeren we digitaal, via MEET. Hiervoor 
krijgt u apart een uitnodiging via Parro. 
 
Huiswerk en sport 
De kinderen krijgen ongeveer 4 vakken huiswerk per week, soms meer soms wat minder. Dit 
staat altijd op het bord, maar we proberen ook de website up-to-date te houden, zodat jullie 
daar kunnen nalezen wat het huiswerk is. Wij begrepen dat de kinderen vorig jaar allemaal 
trouw hun huiswerk maakten, dus gaan we er vanuit dat ze dat dit jaar ook zullen doen. 
Mochten ze dit per ongeluk vergeten, maken ze het na schooltijd. Als dit te vaak gebeurt, 
krijgen de kinderen een extra huiswerkopdracht mee naar huis en zullen we de ouders hiervan 
op de hoogte stellen. 
  
In de loop van het jaar moeten de kinderen ook een werkstuk maken. Verder zullen ze in de 
klas regelmatig presentaties en/of spreekbeurten maken en houden. Soms moeten ze hier 
thuis ook het een en ander voor doen, in andere gevallen doen ze alles op school. Op deze 
manier hebben de kinderen meerdere keren per jaar de mogelijkheid om iets te presenteren en 
oefenen ze vaker hun presentatievaardigheden. Op het rapport zullen wij het gemiddelde 
cijfer vermelden. 
 
Op maandag en woensdag hebben de kinderen gym. Hiervoor zijn gymkleding en 
gymschoenen verplicht.  



Communicatie: 
We hebben begrepen van onze klassenmoeders dat er een app-groep voor groep 8 ouders is. 
We zullen proberen veel praktische communicatie via hen te laten verlopen. Dat betekent dat 
wij hen een Parro of mail sturen, die zij door kunnen zetten aan de hele oudergroep. (denk 
hierbij bijvoorbeeld aan begeleiding tijdens school-uitjes). 

Onderwijsinhoudelijke zaken versturen wij als vanzelfsprekend rechtstreeks via de mail naar 
de ouders. 

Omdat alle leerlingen gebruik kunnen maken van een Chromebook, hebben zij hun telefoon 
op school niet nodig. Als ze deze meenemen kunnen ze deze in hun tas houden, of in de 
telefoon-tas in de klas opbergen. 

Zouden jullie zo vriendelijk willen zijn om bezoekjes aan orthodontist, dokter of wat dan ook 
even zelf aan ons door te geven? Dit kan d.m.v. het meegeven van een briefje of het sturen 
van een mailtje. Dit zijn onze mailadressen (achter @ komt uiteraard nog amalia-astro.nl:  
j.wijnhoven@,  h.hengeveld@, e.brouwer@ 
Met regelmaat kunnen jullie een update in de inbox verwachten, zodat jullie op de hoogte 
blijven van de laatste ontwikkelingen in de klas.  

Wij hopen dat deze mail jullie voldoende algemene informatie over groep 8 heeft gegeven. 
We houden de communicatielijnen graag kort. Bij vragen kunnen jullie ons natuurlijk altijd 
na schooltijd aanspreken of contact met ons opnemen via de mail. Als jullie naar ons mailen, 
vinden wij het fijn als wij alledrie gemaild worden. Dat scheelt nadenken wie er welke dag 
werkt en zijn wij alledrie volledig op de hoogte. Wij overleggen onderling dan wel wie er 
reageert. 

Alle informatie die gedurende het jaar van belang is, kunt u lezen in de Nieuwsbrief, die 
tweewekelijks naar u wordt gemaild. Wilt u deze nieuwsbrief goed doorlezen? Zo blijft u 
goed op de hoogte van alle ontwikkelingen en belangrijke data. 

Belangrijke data, speciaal voor groep 8 (alle andere data vindt u in de flyer en nieuwsbrief). 

23 t/m 25 september: Schoolkamp 
25 t/m 27 januari: Adviesgesprekken groep 8 
19 maart: Voetbaltoernooi 
20 en 21 april: Eindtoets 
10 juni: Atletiekdag 
13 juli: Afscheid groep 8 

De open dagen voor de scholen voor Voortgezet Onderwijs zijn dit jaar helaas niet 
doorgegaan. 



We gaan er met elkaar een mooi jaar van maken! 
 
 


