
Informatiebrief groep 8A schooljaar 2022-2023

De eerste week zit er alweer op! We hebben een start gemaakt met taal, rekenen en
spelling. Ook kijken we enorm uit naar het schoolkamp, waarbij we naar Ameland
gaan. Hierover krijgt u binnenkort nog een aparte mail. Op dit moment zijn we nog
druk bezig 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.

De dagen zijn als volgt verdeeld: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag staat Ellis
voor de groep. Woensdag staat Monique voor de groep. Monique zal op
dinsdagmiddag aanwezig zijn om de kinderen van groep 8a en 8b te ondersteunen
met begrijpend lezen en rekenen.

Startgesprekken
De uitnodiging voor de startgesprekken is afgelopen woensdag verstuurd. Volgende
week vinden de gesprekken al plaats. Het is de bedoeling dat de leerlingen
meekomen met hun ouders.

Huiswerk en sport
De kinderen krijgen ongeveer 4 vakken huiswerk per week, soms meer soms wat
minder. Dit staat altijd op het bord en we houden de website up-to-date, zodat jullie
daar kunnen nalezen wat het huiswerk is. Wij gaan er vanuit dat de kinderen het
huiswerk altijd netjes zullen maken :). 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 woensdag en vrijdag hebben de kinderen gym. Hiervoor zijn gymkleding en
gymschoenen verplicht. Bij 3 keer vergeten zullen we de ouders op de hoogte stellen.
Als de kinderen de materialen niet in orde hebben, mogen zij niet meedoen en krijgen
een vervangende opdracht.

Communicatie
Er is een appgroep voor ouders, waarin de klassenmoeder informatie geeft.  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 schooluitjes). Foto’s,
film en algemene informatie of opmerkingen sturen wij ook via Parro.
Onderwijsinhoudelijke zaken versturen wij als vanzelfsprekend rechtstreeks naar de
ouders via mail.



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 de
telefoontas in de klas doen.
Het zou fijn zijn als alle kinderen een eigen koptelefoon of oortjes hebben op school
en deze dus ook op school kunnen laten.

Zouden jullie zo vriendelijk willen zijn om bezoekjes aan orthodontist, dokter en
dergelijke even zelf aan ons door te geven?  Dit kan d.m.v. het meegeven van een
briefje of het sturen van een mailtje. Het is moeilijk, maar de afspraken met de ortho
het liefst zoveel mogelijk buiten schooltijd. Dit zijn onze mailadressen:
e.bos@amalia-astro.nl, m.boone@amalia-astro.nl.

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.
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).

7 t/m 9 september: Schoolkamp
23 t/m 27 januari: Adviesgesprekken groep 8
18 en 19 april: Eindtoets
3  juli: Afscheid groep 8

De open dagen voor de scholen voor Voortgezet Onderwijs waren bij het opstellen
van deze mail nog niet allemaal bekend. We verwijzen daarvoor graag naar de
diverse scholen. Meestal vinden de open dagen plaats rond het laatste weekend van
januari en het eerste weekend van februari.

We gaan er met elkaar een mooi jaar van maken!

Hartelijke groet,

Ellis Bos en Monique Boone
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