Informatiekaart 2021 - 2022

Groep 8

Op deze informatiekaart vindt u de belangrijkste informatie voor het komend schooljaar.

Leerkrachten

Marco Verberne
aanwezig: ma, di, wo, do en vr

Informatiekaart

Voor elke groep wordt een informatiekaart gemaakt. Hierop kunt u in één 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.

e-mail: marco.verberne@spaarnesant.nl

Afscheidsavond

Jacky van der Velde

Aan het einde van het schooljaar voeren de kinderen een afscheidsmusical op en
aansluitend wordt er afscheid genomen van de basisschool. De laatste dag voor de
kinderen in groep 8 valt dit schooljaar op woensdag 13 juli 2022.

aanwezig: ma, di, wo, do en vr

Over de invulling van de musical en het afscheid zullen wij u later berichten.

e-mail: jacky.vander.velde@spaarnesant.nl
Bewegingsonderwijs
Esther van Veen
aanwezig: di
e-mail: esther.van.veen@spaarnesant.nl

Groep 8 heeft tweemaal per week een gymles. Om de week op
maandagochtend van 11.30 tot 12.15 uur van de vakdocent en op vrijdag
van de eigen leerkracht.
Daarnaast volgen de groepen 8 één ‘natte’ gymles in zwembad De Planeet.
Tijdens de ‘natte les’ krijgen de kinderen sport- en spelvormen in het water.
De zwemles vindt plaats op donderdagochtend van 9.15 tot 11.00 uur (inclusief busreis).
Voor de ‘droge les’ nemen de kinderen nemen gymkleding (t-shirt en korte broek),
gymschoenen en een handdoek mee. Douchen is verplicht. Voor de natte zwemspullen.

Mocht er iets aan de hand zijn waardoor uw kind niet mag gymmen of douchen dan
ontvangt de leerkracht graag een briefje/berichtje.
Gymspullen vergeten? Op school zijn leenkleren en handdoeken aanwezig.
Het kan vanaf deze leeftijd geen kwaad om de kinderen aan te leren om na het douchen
gebruik te laten maken van deodorant, maar dan wel alleen in de vorm van een roller.

•
•

In groep 8 wordt tijdens de mediawijsheidsweek vooral aandacht besteed aan
social media en internetveiligheid.
De kinderen krijgen regelmatig huiswerk. Dit kan bestaan uit: Wereldoriëntatie,
topografie en/of Engels. Daarnaast maken de kinderen in hun huiswerkmap
wekelijks taal- en rekenopdrachten. Eventueel wat extra oefenwerk, per kind
verschillend. We verwachten in groep 8 dat kinderen hier zelfstandig mee aan de
slag gaan.

Binnenkomst
Kamp
De kinderen van groep 8 komen zelf de school binnen via de stalen trap aan de kant van
het schoolplein zodra de deuren zijn geopend omstreeks 8.25 uur.

Brood en fruit eten

Wij vinden een goede gezondheid van de kinderen, net als u, erg belangrijk. Rond 10.00
uur eten we bij voorkeur fruit/rauwkost en drinken we water. De lunch is om 12.00 uur.

Cultuurweek

Begin juni gaat groep 8 op kamp. We verblijven in ‘De Banjaert’ in Wijk aan Zee. Het
reizen naar, tijdens en van kamp doen wij per fiets. Voor meer informatie zie
www.banjaert.eu.

Mobiele telefoons

Op school is het gebruik van een mobiele telefoon niet toegestaan. Mobiele telefoons die
worden meegebracht, 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 meenemen.

De inhoud van de cultuurweek is ‘under construction’. Als wij uw hulp bij de cultuurweek
nodig hebben, zullen wij u tijdig informeren.

Naar het voortgezet onderwijs

Handige weetjes

In groep 8 sluiten we het verwijzingstraject naar het voortgezet onderwijs af. Voor meer
inhoudelijke informatie verwijzen we naar de informatiekaart Voortgezet onderwijs.
Over de informatieavond zullen wij u later informeren.

Sporttoernooien

De kinderen kunnen gedurende het schooljaar deelnemen aan verschillende
sporttoernooien. Uw hulp als begeleider, coach of vervoerder is hierbij zeer welkom.
U wordt hierover geïnformeerd door onze vakleerkracht gym.

Verjaardag

Als uw kind jarig is, mag hij/zij trakteren in de klas. We stellen het op prijs als u of uw kind
vooraf even overlegt op welke dag de verjaardag gevierd gaat worden.

Zelfstandig werken / Leren leren

Net als 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. 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 SocialSchools app.

