Informatiekaart 2021–2022 groep7b
Op deze informatiekaart vindt u de belangrijkste informatie voor het komend schooljaar.

Leerkrachten

Leerkracht: Juta Runeman
Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
e-mail: juta.runeman@spaarnesant.nl

Bewegingsonderwijs

Groep 7 krijgt 2 x per week gym van een vakleerkracht. De kinderen
nemen die dag gymkleding (T-shirt en korte broek), gymschoenen en
een handdoek mee. Douchen is verplicht. De gymlessen zijn op dinsdag en woensdag.
Mocht er iets aan de hand zijn waardoor uw kind niet mag gymmen of douchen dan
ontvangt de leerkracht graag een briefje. Gymspullen vergeten? Op school zijn leenkleren
en handdoeken aanwezig.

Leerkracht: Sigrid Elgersma
Aanwezig: woensdag

Binnenkomst

e-mail: sigrid.elgersma@spaarnesant.nl

Informatiekaart

Voor elke groep wordt er een informatiekaart gemaakt. Hierop kunt u in een keer alle
belangrijke dingen voor het schooljaar vinden. Wie de leerkrachten zijn en hoe u ze kunt
bereiken en wat er voor deze groep belangrijk is om te weten, bijvoorbeeld wat de
kinderen leren bij de verschillende vakken.

De leerkracht haalt om 8.20 uur de leerlingen op bij het afgesproken verzamelpunt (bij de
hoofdingang). Bij binnenkomst in de klas zeggen de leerling en de leerkracht elkaar goede
morgen.

Brood en fruit eten

Wij vinden een goede gezondheid van de kinderen, net als u, erg belangrijk. Rond 10.00
uur eten we uitsluitend fruit/rauwkost en drinken water. Rond 12 uur eten we uitsluitend
brood eventueel met een plak ontbijtkoek of een rijstwafel.

Cultuurweek

In groep 7 staat de cultuurweek in het teken van wereldreligies. Zo leren de kinderen
omgaan met verschillen in cultuur, normen en waarden. Dit doen we door verschillende
uitstapjes te maken waar we ook weer ouderhulp bij nodig hebben. Tegen die tijd wordt u
hierover geïnformeerd.

Handige weetjes

•
•

In het voorjaar nemen de leerlingen deel aan het theoretisch en praktisch
verkeersexamen. We zullen hier veel voor oefenen in de klas en bijvoorbeeld op
de fiets naar de schooltuinen.
Regelmatig krijgen de kinderen een huiswerkopdracht mee voor diverse vakken.
Eventueel wat extra oefenwerk, per kind verschillend. Werk dat niet afgemaakt is
op school wordt soms meegegeven.
We verwachten in groep 7 dat kinderen hier zelfstandig mee aan de slag gaan.

Mobiele telefoons

Op school is het gebruik van een mobiele telefoon verboden. Kinderen die een mobiele
telefoon nodig hebben mogen deze meenemen, nadat ouders dit hebben doorgegeven
aan de leerkracht. Mobiele telefoons worden aan het begin van de dag uitgezet en
ingeleverd. Kinderen nemen deze telefoon op eigen risico en verantwoordelijkheid mee.
Als de school uit is, mogen de kinderen de telefoon weer pakken.

Plastic Whale

De beide groepen 7 zijn ingeloot om deel te nemen aan de Plastic Whale Challenge en
zullen in september meerdere lessen krijgen over onder andere plasic afval. Daarnaast
gaan we plastic vissen in de Haarlemse grachten.

Naar het voortgezet onderwijs

In groep 7 zit je middenin het verwijzingstraject. Het kan zinvol zijn om in januari/ februari
al een aantal open dagen te bezoeken. Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen we
naar de informatiekaart PO/VO.

Naaldenveld

In groep 7 zijn we twee dagen op kamp. De laatste keer voor hen op het Naaldenveld. We
hebben elk jaar heel veel hulp van ouders, zowel overdag als ’s avonds als ’s nachts. Ook
dit jaar hopen we weer op uw hulp te mogen rekenen. Tegen die tijd krijgt u meer
informatie.

Schooltuinen

Vanaf de start van het schooljaar bezoeken we op vrijdag om 13.00 uur nog wekelijks de
schooltuinen. Er wordt veel geoogst, de kinderen moeten elke keer een plastic tas en
laarzen meenemen. We hopen op genoeg ouderhulp.
We bezoeken de schooltuinen nog tot 1 oktober.

Verjaardag

Als uw kind jarig is mag hij/zij trakteren in de klas. Ouders zijn hierbij niet meer aanwezig.
We stellen het op prijs als u vooraf even overlegt op welke dag de verjaardag gevierd gaat
worden. De traktaties moeten i.v.m. Corona verpakt gekocht zijn.

Zelfstandig werken/ Leren leren

In groep 7 verwachten wij van kinderen een grotere mate van eigen verantwoordelijkheid.
Hierbij kunt u denken aan; een kind kan zelf zijn eigen huiswerk(planning) maken, een
langere tijd geconcentreerd zelfstandig werken aan een taak in de klas, kinderen gaan bij
binnenkomst zelf aan het werk gedurende dag. De rol van ouder en leerkracht wordt
minder sturend, meer begeleidend t.a.v. school.

Ziekmelden

Wanneer uw kind ziek is, kunt u hem of haar vanaf 8.10 uur ziekmelden via 023-5442424
of via de Social Schools app.

