Groep 7
Aan: ouders/verzorgers van groep 7
Datum: augustus 2021
Beste ouders,
Inmiddels zijn we alweer begonnen in groep 7. Iedereen heeft zijn draai gevonden en
is weer gewend. Via deze brief wil ik u graag op de hoogte stellen van de gang van
zaken in groep 7.
Schooltijden:
De hele week van 8.15 tot 13.45 uur. De kinderen mogen vanaf acht uur naar de
klas. Wilt u er op letten dat uw kind op tijd op school is? In groep 7 wordt er meer
zelfstandigheid verwacht: eigen tas leeghalen, meenemen van huiswerk etc.
Ziekte:
Ik wil u vragen om bij ziekte of ander verzuim tussen half 8 en 8 uur te bellen naar
school. Het telefoonnummer is: 035-6989339.
Nieuws:
Op de website van De Zonnewijzer en op Social Schools kunt u het actuele nieuws
vinden. Hierop staat bijvoorbeeld de jaarkalender en het laatste nieuws.
Het adres is www.zonnewijzer-bussum.nl. Ook kunt u ons volgen via twitter:
#BS_Zonnewijzer of via Facebook.
Tien-uurtje:
Wij als school willen dit graag zo gezond mogelijk houden, daarom dus geen
priklimonade en geen snoep e.d. Op woensdag, donderdag en vrijdag nemen de
kinderen verplicht een stukje fruit mee. De bakjes en de bekers voor het tien-uurtje
worden bewaard in de bakken. Wilt u de naam van uw kind hier op zetten? Dit geldt
ook voor pakjes en koekjes.
De lunch:
Voor de lunch mogen de bakjes en bekers in de lunchbak. Alleen de bekers met
melk of andere zuivelproducten kunnen in de klas in de koelkastbak worden gelegd.
De juf zet het dan in de koelkast.
Gym:
Elke dinsdag en woensdag wordt er gym gegeven door meester Rob. Het is
belangrijk dat de kinderen gymkleding en gymschoenen met witte zolen bij zich
hebben. Iedere woensdag gaat de gymtas mee naar huis na schooltijd.
Hulp:
Het komende schooljaar zullen er, als het mogelijk is, ook weer activiteiten
plaatsvinden waarbij wij de hulp van ouders/verzorgers vragen. Mocht u in de
gelegenheid zijn om te helpen dan stellen we dit zeer op prijs.
Huiswerk:
Ook dit jaar krijgen de kinderen weer meer huiswerk dan het voorgaande jaar. Er zal
afgewisseld worden met maak- en leerwerk. Via de agenda, de werktaak en het bord
in de klas kunt u zien welk huiswerk er is. Elke dinsdag en vrijdag moeten de
kinderen maakwerk inleveren.
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Werktaak:
In groep 7 werken wij met een werktaak voor de hele week. De kinderen bepalen zelf
in welke volgorde zij hun werk maken. Iedere woensdag krijgen de kinderen de
werktaak mee naar huis. Hierop schrijven de kinderen en leerkracht hoe de
afgelopen week gegaan is. De werktaak wordt op donderdag weer terug verwacht in
de klas met een handtekening van een ouder/verzorger.
Het kan zo zijn dat uw kind zijn/haar werktaak niet op tijd afkrijgt. Op
woensdagmiddag is er een moment dat dit afgemaakt wordt. Uw zoon/dochter zal
dan iets langer op school zijn. Zij geven dit zelf van tevoren aan u door.
Boekbespreking, spreekbeurt en werkstuk:
In groep 7 wordt er door alle kinderen een boekbespreking en spreekbeurt
gehouden. Vanaf de herfstvakantie beginnen we met boekbesprekingen. De
kinderen krijgen hiervoor een formulier waarop staat aan welke verwachtingen de
boekbespreking moet voldoen. Na de kerstvakantie worden de spreekbeurten
gehouden. Ook hierover ontvangen de kinderen een uitleg en een formulier met de
verwachtingen. Hetzelfde geldt voor het werkstuk dat aan het eind van het jaar door
de kinderen gemaakt zal worden.
Klassendienst:
Iedere week hebben twee kinderen klassendienst. Zij helpen onder schooltijd met het
uitdelen van boeken en schriften en zorgen na schooltijd ervoor dat de klas er weer
netjes uitziet, door te vegen en de tafels netjes te zetten. Het kan dan zo zijn de uw
zoon/dochter iets later uit is.
Kinderpostzegels:
Woensdag 29 september start de kinderpostzegelactie. De kinderen zijn dan om
13.00 uur uit en mogen vanaf dan starten met de verkoop.
Verkeersexamen:
In groep 7 vindt het theoretische en praktische verkeersexamen plaats. Het hele jaar
oefenen we hard op de verkeersregels en verkeersborden. Hiervoor zullen de
kinderen ook af en toe huiswerk meekregen. Tegen de tijd dat het examen
plaatsvindt, krijgt u van ons meer informatie.
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Hieronder vindt u informatie over de inhoud van de vakgebieden die gedurende het
schooljaar in groep 7 aan de orde komen.
Rekenen
In groep 7 wordt bij rekenen gewerkt aan de volgende onderdelen:
- Cijferend optellen en aftrekken tot 10 000
- Cijferend vermenigvuldigen en delen
- Getalbegrip tot 1 000 000
- Metriek stelsel
- Oppervlakte/ inhoud berekenen
- Afstand/ tijdtabellen
- Kommagetallen, breuken en procenten
- Geldrekenen
- Rekenen met de rekenmachine
Spelling
Spelling bestaat in groep 7 uit twee onderdelen. De kinderen oefenen met
strategieën om woorden goed te kunnen schrijven. Daarnaast wordt bij
werkwoordspelling de tijd van toen en het voltooid deelwoord aangeleerd.
De oefenstof van rekenen en spelling wordt gemaakt op tablets.
Taal
Met taal wordt in groep 7 gewerkt aan woordenschat en grammatica. Bij grammatica
gaat het om het ontleden van zinnen in persoonsvorm, onderwerp en gezegde. Het
maken van zinnen wordt ook geoefend.
Begrijpend lezen
Voor begrijpend lezen werken wij met de methode Nieuwsbegrip en
Studievaardigheden. Met Nieuwsbegrip werken we aan begrijpend lezen met een
actueel onderwerp uit het nieuws. Bij Studievaardigheden werken de kinderen aan
studerend lezen. Op deze manier worden de kinderen al voorbereid op het
voortgezet onderwijs.
Technisch lezen
Naast begrijpend lezen is technisch lezen ook in groep 7 nog van belang. We
oefenen veel met lezen in alle lesboeken en gaan om de week naar de bibliotheek
om een nieuw boek uit te kiezen. Vanuit de methode Station-Zuid leren we ook
Engelse en Franse woorden lezen.
Engels
Wij werken bij Engels met de methode: ‘Take it easy’. Via het digibord worden
interactieve lessen gegeven. Met Engels leren de kinderen de Engelse taal te
spreken, lezen en luisteren.
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Aardrijkskunde/ Topografie
In de lessen van aardrijkskunde en topografie staat Europa centraal.
Geschiedenis
Bij geschiedenis beginnen we in de tijd van de jagers en de boeren en vanaf daar
maken we een reis door de tijd tot 1950.
Verkeer
Om ons goed voor te bereiden op het verkeersexamen zullen we wekelijks aandacht
besteden aan de verkeersregels en verkeersborden.
Vreedzame School
In de klas wordt ook gewerkt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Met ingang van
vorig schooljaar werken we met de methode ‘De Vreedzame School’. Binnen deze
methode komen 6 blokken per jaar aan bod. Elk blok heeft een eigen thema.
Schrijven
In groep 7 oefenen wij met schrijven in het lopend en blokschrift. De kinderen blijven
op school bij alle vakken in lopend schrift schrijven.
Contact met de leerkracht:
Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van uw kind. Mocht er aanleiding zijn,
dan nodigen wij u uit voor een gesprek. Mochten er vanuit u vragen/opmerkingen
zijn, neem dan gerust de moeite om een afspraak te maken.
Ik hoop dat u ons weet te vinden, ook gewoon voor een gezellig gesprekje!
Met vriendelijke groet,
maandag
Imana Feenstra

i.feenstra@proceon.nl

dinsdag t/m vrijdag
Leonora Hamelink

l.hamelink@proceon.nl

