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Welkom in groep 8!
Beste ouder/verzorger,
In deze brochure vindt u de algemene informatiegegevens van de school en u vindt hier
specifieke informatie voor groep 8. Achterin in deze informatiebrochure is ook een leerlingenlijst geplaatst.

Leerkrachten
Ook dit jaar krijgen de kinderen weer les van Gerard Heek.
Hij geeft les op dinsdag, woensdag en donderdag. De overige dagen heeft hij ICT-taken.
Op maandag, dinsdag en vrijdagochtend geeft Hester Heinen.
Zij stelt zich hieronder voor:
Via deze weg wil ik graag even van de gelegenheid gebruik maken om mijzelf
aan u voor te stellen. Mijn naam is Hester Heinen. Ik ben 35 jaar en woon samen
met mijn man Raoul en onze twee dochters in Bunschoten-Spakenburg. Als
leerkracht hecht ik veel waarde aan veiligheid en vertrouwen, zowel binnen als
buiten de klas. Elk kind is uniek en heeft zijn eigen talenten.
Ik kijk er naar uit om jullie te mogen ontmoeten! Hebben jullie vragen, wil je iets
weten of gewoon even gedag zeggen? Loop dan gerust even binnen.
Op vrijdagmiddag krijgen de kinderen 1 uur les van Heske van Diermen en gaan ze daarna
sporten. Deze sportles wordt evenals de voorgaande jaren gegeven door Sjohn van Gulik.

Lesstof
Psalm/lied
Elke dag zingen we de psalm of het lied van de week. Elke maandag een nieuwe psalm of lied.
In de schoolgids en op de site vindt u het psalmrooster.
Bijbelse geschiedenis
We gebruiken de methode “Levend Water”.
In groep 8 behandelen we de wat ‘moeilijkere’ Bijbelgedeelten zoals Job en Openbaringen. Er
zijn hoofdstukken waar niet elke dag een verhaal wordt verteld maar waar we met elkaar het
gesprek aan gaan. Zo lijkt het soms wat meer op catechisatie.
Elke vrijdag behandelen we een opdrachtblad van Levend Water. Ook toetsen we dan de l
essen van de week ervoor. Hier krijgen de kinderen huiswerk voor mee.
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Rekenen
Elke dag gaan we rekenen. Dit oefenen we via Gynzy. We werken met
de doelen binnen een blok.
Gynzy werkt adaptief. Dit houdt in dat elke leerling op zijn eigen niveau
de doelen krijgt aangeboden. En hier op eigen tempo in groeit. De
doelen zijn dus hetzelfde; maar vanwege de differentiatie binnen Gynzy
haalt de ene leerling 80% op een doel en een andere leerling kan 100% halen.
Zo werken de zwakkere rekenaar en de betere rekenaar naast elkaar aan dezelfde doelen.
Voor de hele goede rekenaars zijn er excellente doelen. Een echte uitdaging!
Verder zullen we richting het einde van het schooljaar ook een start maken met wiskunde.
Denk hierbij aan werken met assenstelsels, negatieve getallen en vergelijkingen.
Taal
Elk nieuw hoofdstuk start met een verhaal. In dit verhaal worden nieuwe woorden
aangeboden waar we het hele hoofdstuk allerlei oefeningen mee doen.
Deze woorden worden getoetst wanneer er 2 hoofdstukken afgerond zijn.
Ook komt er in elk hoofdstuk woord- en zinsbouw aan de orde. Dan gaan de
leerlingen bezig met ontleden van zinnen (onderwerp, gezegde e.d.) en woord
benoemen (voegwoord, voornaamwoorden e.d.)
Spelling/werkwoordspelling
In groep 8 begint elk nieuw blok met een werkwoordpakket. We behandelen alle
vervoegingen van werkwoordspelling. Elke dinsdag is de spellingles werkwoordspelling.
De andere dagen oefenen we het woordpakket met de daarbij behorende categorie van het
woordpakket.
Op vrijdag is er wekelijks een dictee. Iedere vijfde week is er een controledictee van vier
woordpakketten tegelijk.
Herhaling is belangrijk en daarom doen we regelmatig een 5-woordendictee met daarin
allerlei categorieën. We zetten in op het verdelen van het woord in klankgroepen en de
categorieën en regels daarbij benoemen.
Begrijpend lezen
Begrijpend lezen is een hoofdvak en bepalend voor het vervolgonderwijs.
Naast onze taalmethode hebben we nog eens 2x per week begrijpend lezen.
We werken in het oefenboek ‘begrijpend lezen’. We lezen dan verschillende soorten teksten en
maken daar vragen bij.
Op donderdag werken we met nieuwsbegrip, we gaan dan op de chromebook aan de slag
met woordenschat en een andere tekstsoort.
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Dit schooljaar starten we ook met studievaardigheden. Ook dit is een onderdeel van
“begrijpend lezen”. Kinderen leren grafieken interpreteren en kunnen tekst in schema’s
omzetten.
Wereldoriëntatie - Blink
We gebruiken op onze school de methode Blink. We geven de zaakvakken als afzonderlijke
vakken: Geschiedenis, Aardrijkskunde, Natuurkunde en topografie.
In groep 8 behandelen we met topografie de hele wereld. We geven aan het eind van een thema huiswerk op via classroom. De kinderen leren het leerblad thuis.
Kanjertraining
In groep 8 werken we vanuit een werkboek. We doen kanjeroefeningen,
spelletjes en toneelstukjes. Inmiddels zijn de kinderen al goed bekend
met de vier petten!
Deze training loopt als rode draad door de school heen bij kinderen en
leerkrachten. We hopen hiermee kinderen meer inzicht te geven in hun
gedrag, positief gedrag te stimuleren en kinderen een handvat aan te
reiken hoe ze moeten handelen als ze te maken krijgen met negatief gedrag van andere kinderen.
Engels
Elke week hebben we Engelse les. Dit vak wordt dit jaar gegeven op vrijdagmiddag door juf
Heske. Elk hoofdstuk bestaat uit 4 lessen en dan is er een toets. Hierin ligt de nadruk op
woordjes leren. De kinderen leren Engelse woordjes met het programma WRTS. Dit wordt in
de brugklas ook gebruikt.
Bewegingsonderwijs
Wij sporten in de Kuil. Deze les vindt plaats op vrijdagmiddag van 14:00-15:15. De kinderen fietsen met de juf naar sport en mogen zelfstandig terug naar huis fietsen mits u daar toestemming voor geeft.
Huiswerk
Ook in deze groep krijgen de kinderen huiswerk. Behalve leerwerk zullen we
de kinderen soms ook maakwerk mee te geven, zodat ze hier ook alvast aan
wennen.
Het huiswerk (inclusief de leerbladen) staat altijd in classroom en zal een
week van tevoren opgegeven worden.
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Proces Voortgezet onderwijs
Entree-toets
De entree-toets van groep 7 wordt in groep 8 gemaakt.
Deze toets zal in de week van 26 september worden afgenomen. Aan u de vraag
om daar rekening mee te houden t.a.v. doktersbezoeken.
N.a.v. deze toets en ons leerlingvolgsysteem in combinatie met het functioneren
van de leerling in de klas (werkhouding/geheugen, taakgerichtheid, volgehouden
aandacht...) kijken we of het gegeven voorlopig advies dat gegeven is eind groep
7 nog actueel is of misschien wel aangepast moet worden.
Vervolg advisering VO
Met het voorlopig advies op zak kunt u in december en januari /februari 2023 open dagen
bezoeken. Zie hiervoor de website van vanbasisnaarbrug.nl.
In februari volgt het definitieve advies en kunt u zelf uw kind aanmelden op de nieuwe school.
Wij zullen, namens school, alle gegevens van de Groenschool naar de middelbare school
opsturen.
Cito-toetsen
Zoals u gewend bent, zullen er ook dit schooljaar Cito-toetsen worden afgenomen voor ons
leerlingvolgsysteem. Deze toetsen worden medio januari afgenomen.
De volgende toetsen zullen worden afgenomen op beide momenten:
-Rekenen/Wiskunde
-Spelling
-Begrijpend Lezen
-Drie minuten toets
In januari nemen we ook de cito ‘woordenschat’ af.
Zo ronden we het leerlingvolgsysteem helemaal af en kunnen we deze scores meenemen in
ons advies voor de brugklas.

Activiteiten groep 8
Verkeersexamen
Dit schooljaar hebben de kinderen het verkeersexamen.
Dit bestaat uit 2 delen:
Het theoretisch verkeersexamen.
Dit examen wordt op dinsdag 28 maart afgenomen.
Ook zal er een praktisch examen zijn. De kinderen fietsen dan een route door
het dorp. Het is dan belangrijk dat de fiets aan de verkeerseisen voldoet. Dit
zullen we t.z.t. ook samen bekijken.
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Schoolkamp
Ook dit schooljaar gaan we op schoolkamp. Het kamp zal plaatsvinden van
maandag tot en met woensdag (voor Hemelvaartsdag). U betaalt als ouders
elk schooljaar een vrijwillige ouderbijdrage. Voor het schoolkamp wordt er
rond maart/april nog een aparte bijdrage gevraagd. Dit bedrag ligt rond de € 80.Musical
Op dinsdagavond 4 juli hebben we de afscheidsavond. U bent dan natuurlijk als ouders van
harte welkom op deze avond!
De kinderen voeren dan een musical op. Deze zullen we als groep samen uitkiezen. (Ook in samenspraak met de Grondtoon.) We zullen ook kijken of er een moment gepland kan worden
dat opa’s en oma’s naar de musical kunnen komen kijken. (En/of dat we het via een livestream
mogelijk maken om het thuis mee te maken.)

Contactgegevens
Juf Hester
Meester Gerard
Juf Heske

hesterheinen@vvgo.nl
gerardheek@vvgo.nl
heskevandiermen@vvgo.nl

maandag, dinsdag, vrijdag
dinsdag, woensdag, donderdag
vrijdagmiddag

Diversen
Rapport
Twee keer per jaar krijgt u kind het rapport. U krijgt alleen een plastic hoesje met daarin het
rapport en de cito-grafieken. U dient dit rapport zelf in de rapporthoes te doen die u thuis heeft
liggen.
Traktatie verjaardag
Uw kind mag op school zijn/haar verjaardag vieren. Traktaties kunnen aan het
begin van de schooldag naar binnen worden gebracht. Warme/koude traktaties graag rond
10.15 uur
brengen. In hele bijzondere gevallen even contact opnemen met de leerkracht.
WC-bezoek
We willen het wc-bezoek zoveel mogelijk beperkt houden. Kinderen wordt gevraagd om voor
schooltijd en tijdens pauzes naar de wc te gaan. Het kan om medische redenen voorkomen
dat hier wat flexibeler mee om moet worden gegaan. Graag horen we dit van u, als dat het
geval is.
Zendingsgeld
We hebben als school besloten om 1 keer in het jaar aandacht te schenken aan een bepaald
project en daarbij behorende activiteiten.
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LEERLINGENLIJST
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www.groenschool.com

