Groep 8
Aan: ouders/verzorgers van groep 8
Datum: 23 augustus 2021
Hoe ziet het laatste jaar van uw kind er op de basisschool uit? Wat gaan we allemaal doen?
Via deze brief willen wij u graag op de hoogte stellen van de gang van zaken in groep 8.
Vakken:
Technisch lezen:
In groep 8 onderhouden we het technisch lezen d.m.v. stillezen en ‘’woorden racen”.
(tempo lezen op woordniveau). Ook nemen we 3 x per week deel aan het tutorlezen.
Studerend lezen:
Dit is het vervolg op groep 4 t/m 7 van begrijpend lezen en ter voorbereiding op het Voortgezet
Onderwijs. De kinderen leren o.a. hoofdzaken onderscheiden en samenvattingen van een tekst
te maken aan de hand van diverse schema’s. Hierbij maken we gebruik van diverse methodes.
Nieuwsbegrip is één van de methodes die we daarbij gebruiken. Dit is leren met het nieuws van
de week. De kinderen moeten aan de hand van actuele verhalen o.a. vragen beantwoorden,
woorden opzoeken of schema’s afmaken.
Taal:
Elke week staan er 12 woorden rondom een thema centraal. Deze woorden worden geoefend
en na 3,5 week getoetst. Daarnaast wordt er in de methode aandacht besteed aan
taalverzorging en schrijven.
Naast de taalmethode werken wij extra aan woordenschat, werkwoordspelling, grammatica,
interpunctie en ontleden.
Boekbespreking/ spreekbeurt/ werkstuk
Net als in de voorgaande jaren houden de kinderen in groep 8 een boekbespreking (oktober/
november) en maken ze een werkstuk (januari/februari). U krijgt hier later in het jaar meer
informatie over.
De kinderen houden in het voorjaar een spreekbeurt.
De data krijgt u via de agenda/ werktaak van uw kind door.
Spelling:
Elke week staat er een spellingsafspraak centraal. De kinderen oefenen op de laptop met de
afspraak van de week. Iedere vier weken volgt een dictee.
Daarnaast is er veel aandacht voor werkwoordspelling, waarbij we werkwoorden vervoegen en
toepassen in zinnen.
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Rekenen:
In groep 8 wordt bij rekenen gewerkt aan de volgende onderdelen:
- Oriëntatie in de getallen: hoe schrijf ik ze en hoe spreek ik ze uit.
- Cijferend optellen en aftrekken tot 1 000 000
- Cijferend vermenigvuldigen en delen
- Kommagetallen, breuken en procenten
- Metriek stelsel
- Oppervlakte/ inhoud berekenen
- Afstand/ tijdtabellen
- Geld
- Rekenen met de rekenmachine
Het tweede deel van het jaar werken de kinderen op hun eigen niveau aan verschillende
thema’s.
Het is belangrijk dat de kinderen hun tafels (1 t/m 20) beheersen.
Rekenen wordt veelal op de laptop gedaan.
Schrijven:
In groep 8 schrijven we het eerste half jaar nog steeds aan elkaar. Hiervoor gebruiken we een
blauwe pen die door de juf goed gekeurd is.
Aardrijkskunde:
De kinderen lezen teksten, maken vragen en bekijken filmpjes over onder andere, vulkanen, het
tropisch regenwoud, miljoenensteden en arm en rijk.
Na ieder hoofdstuk volgt er een toets. De kinderen krijgen een samenvatting mee naar huis om
te leren.
Topografie:
Wij kijken o.a. naar Amerika, Azië, het Midden Oosten en Australië en Nieuw Zeeland.
Voor de toets krijgen de kinderen een blanco kaart en een kaart met plaatsen, rivieren,
gebieden mee naar huis om te oefenen. Ook is het belangrijk om namen goed te leren
schrijven.
Geschiedenis:
In 5 blokken behandelen we de periode van de prehistorie tot de 20e eeuw. Na elk blok maken
de kinderen een herhalingsblad en oefenen ze met woordenschat. Voor elke toets krijgen ze
een samenvatting mee naar huis om te leren.
Engels:
Hiervoor gebruiken wij de methode “Take it easy”. Via het digibord worden interactieve lessen
gegeven. De lessen worden in zijn geheel in het Engels gegeven. Naast grammatica is er
aandacht voor luister- en spreekvaardigheid.
Vreedzame school:
In de klas wordt ook gewerkt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hiervoor maken we
gebruik van: De Vreedzame School. Hierin zullen we werken in 6 blokken per jaar. Elk blok
heeft een eigen thema. Meer informatie volgt per blok via Social Schools.
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Huiswerk:
In groep 8 krijgen de kinderen twee tot vier keer per week huiswerk mee. Dit ter voorbereiding
op het voortgezet onderwijs. Het huiswerk kan bestaan uit leer en/ of maakwerk van bv.
spelling, woordenschat, rekenen en de zaakvakken.
Het huiswerk schrijven zij in hun agenda, staat op de werktaak en wordt op het bord
geschreven.
De toetsen herkansen we niet, in geval van ziekte maken we een andere afspraak.
De resultaten van leervakken kunt u bekijken via het ouderportaal.
Agenda
Het is belangrijk om de agenda elke dag mee naar school/ huis te nemen.
Werktaak
Op woensdag eindigt de werktaak en maken de kinderen, na schooltijd, het werk af dat die
week niet is afgekomen. Dit betekent dat uw kind iets later thuis kan komen, maximaal een half
uur. Hierover wordt u van te voren ingelicht door uw zoon of dochter. Door middel van de
werktaak leren de kinderen hun eigen werk in te plannen en hun werktijd goed in te delen.
Voortgezet Onderwijs:
Op donderdag 8 februari zijn de adviesgesprekken. Alle ouders en kinderen van groep 8
worden uitgenodigd voor een gesprek. Dan hoort u voor welk type onderwijs uw kind, volgens
de school, het meest geschikt zal zijn. In de maand januari kunt u samen met uw kind diverse
scholen voor voortgezet onderwijs gaan bezoeken. Nadere informatie rond het voortgezet
onderwijs volgt tijdens de informatieavond, deze datum volgt nog.
Kamp:
Het afscheidskamp van groep 8 staat gepland op 11, 12 en 13 mei 2022. De kosten hiervoor
bedragen € 60, -. Later dit jaar volgt meer informatie.
Schooltijden:
De hele week van 8.15 tot 13.45 uur. De kinderen mogen vanaf acht uur naar de klas. U bent
van harte welkom om met uw kind mee te lopen en een kijkje in de klas te nemen.
Wilt u er op letten dat uw kind op tijd is?
Tien-uurtje:
We willen dit graag zo gezond mogelijk houden, daarom dus geen priklimonade en geen snoep
e.d. Op woensdag, donderdag en vrijdag nemen de kinderen 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 hebben de kinderen gym. Het is belangrijk dat de kinderen
gymkleding en gymschoenen met witte zolen bij zich hebben. Mocht uw kind niet mee kunnen
doen met de les, graag een briefje voor de gymleerkracht.
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Ziekte:
Wij willen 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 kunt u het actuele nieuws vinden. Hierop staat bijvoorbeeld
de jaarkalender en het laatste nieuws. Het adres is www.zonnewijzer-bussum.nl.
De nieuwsbrief wordt op Social Schools gezet.
Daarnaast wordt er op Social Schools ook informatie over de klas geplaatst.
Ook kunt u ons volgen via twitter: BS_Zonnewijzer of facebook.
Hulp
Het komende schooljaar zullen er ook weer activiteiten plaatsvinden waarbij wij de hulp van
ouders/verzorgers hard nodig hebben bv. het vervoer van kampspullen, hulp bij de eindmusical
enz.
Mocht u in de gelegenheid zijn om te helpen dan stellen wij dit zeer op prijs!
Kinderpostzegels
Woensdag 29 september start de kinderpostzegelactie. De kinderen zijn dan om 13:15 uur uit
en mogen vanaf dan starten met de verkoop.
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 met een van ons.
Wij hopen dat u ons weet te vinden, ook gewoon voor een gezellig gesprekje!
Met vriendelijke groet,
Juf Feline Huisman (f.huisman@proceon.nl)
Juf Imana Feenstra (i.feenstra@proceon.nl)

