
 

Informatiekaart 2022-2023 Groep 7A 

Op deze informatiekaart vindt u - in alfabetische volgorde - de belangrijkste informatie voor het komend schooljaar.  

 

Leerkrachten 

Daphne Nelis 
Aanwezig op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 
E-mail: daphne.nelis@spaarnesant.nl 
 
 
 
Istvan Vörös 
Aanwezig op maandag en dinsdag 
E-mail: istvan.voros@spaarnesant.nl 
 
 

Bewegingsonderwijs 

Groep 7A krijgt 2x per week gymles van een vakleerkracht (op dinsdag en 
woensdag). De kinderen nemen die dag gymkleding (t-shirt en korte broek), 
gymschoenen en eventueel een handdoek mee. Graag verzoeken wij uw kind om 
een deoroller en een washand mee te nemen. Mocht er iets aan de hand zijn 
waardoor uw kind niet mag gymmen, dan ontvangt de leerkracht graag een 
berichtje.  

Binnenkomst 

De leerkracht wacht om 08.20 uur de kinderen op bij de deur van het lokaal aan 
de buitenzijde van de school. Bij binnenkomst zeggen we elkaar een goede 
morgen.  

Brood en fruit eten 

Wij vinden, net als u, een goede gezondheid van de kinderen erg belangrijk. Rond 
10.00 uur eten we uitsluitend fruit/rauwkost en drinken water. Rond 12.00 uur 
eten we brood, eventueel met een plak ontbijtkoek of rijstwafel.  

Cultuurmaand 

De maand maart staat bol van de cultuureducatie. Er worden groep doorbroken 
muziek-, drama-, handvaardigheid- en/of tekenlessen gegeven en we bezoeken 
onder andere het LAM museum in Lisse. Hierbij hebben we ook ouderhulp nodig. 
Daarover informeren wij u t.z.t. We sluiten de maand feestelijk af met een 
kijkmiddag/avond door de hele school. 

Groene schoolplein 

De planten, struiken en bomen op het schoolplein zorgen voor beschutting en 
een gezonde speelomgeving. We behandelen het groen op het schoolplein met 
respect. Leer uw kind om niets te plukken, te breken of in het groen te klimmen. 
Zo houden we de omgeving groen en gezond. 
 

Handige weetjes 

• In het voorjaar nemen de leerlingen deel aan het theoretisch en praktisch 

verkeersexamen. De periode ervoor oefenen we hiervoor in de klas.  

• Regelmatig krijgen de kinderen een huiswerkopdracht mee voor diverse 

vakken. Eventueel wat extra oefenwerk; per kind verschillend. Werk dat op 



school niet afgemaakt is 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 niet toegestaan. Kinderen die 

een mobiele telefoon nodig hebben mogen deze meenemen, nadat ouders dit 

hebben kortgesloten met de leerkracht. Mobiele telefoons worden op eigen risico 

en verantwoordelijkheid meegenomen. De telefoons worden ’s morgens uitgezet 

en ingeleverd. Als de school uit is mogen de telefoons weer mee.  

Naar het voortgezet onderwijs 

In groep 7 zijn we bezig met voorlopige adviezen voor het voortgezet onderwijs. 

Het kan zinvol zijn om in januari/februari al een aantal open dagen op het VO te 

bezoeken. Meer informatie daarover kun je vinden op www.brugweb.nl  

Naaldenveld 

Aan het eind van het schooljaar gaan we kamperen op het scoutingterrein. Het 
Naaldenveld in Bentveld. De groepen 7 blijven één nachtje slapen, van woensdag 
op donderdag. De vrijdag na kamp zijn de kinderen vrij. De leerlingen van de 
groepen 7 zijn op maandag en dinsdag op school.  

Rekenen 

Vanaf komend schooljaar werken de groepen 7 met de hybride versie van WIG 5. 
Dit houdt in dat zij op papier en deels op de iPad werken. 

Schooltuinen 

Vanaf de start van het schooljaar tot 1 oktober bezoeken we op donderdag om 
11.00 uur wekelijks de schooltuinen. Er wordt veel geoogst; de kinderen moeten 

iedere keer een plastic tas en laarzen meenemen. We hopen op genoeg 
ouderhulp.  

Verjaardag 

 
Als uw kind jarig is mag hij/zij trakteren in de klas. We stellen het op prijs als u 
vooraf even overlegt op welke dag de verjaardag gevierd wordt. Een traktatie 
bestaat uit een kleine eetbare verrassing, dus géén cadeautjes toevoegen.  

Werken op verschillende niveaus 

Wij bieden zoveel mogelijk passend onderwijs en kijken goed wat leerlingen nodig 
hebben. In de groepen werken we met gelaagde instructie. Dit betekent dat we 
op drie niveaus instructie geven. De leerlingen die weinig instructie nodig hebben, 
kunnen vlot aan de slag met de verwerking en hoeven (meestal) niet de hele 
basisinstructie te volgen. Na de basisinstructie gaan de meeste leerlingen 
zelfstandig aan het werk. De leerlingen die hierna meer ondersteuning nodig 
hebben, krijgen in een groepje een verlengde instructie van de leerkracht en 
maken vaak samen de (eerste) opdrachten. 

Zelfstandig werken/Leren leren 

In groep 7 verwachten wij van de kinderen een grote mate van eigen 
verantwoordelijkheid. Hierbij kunt u denken aan het maken van de eigen 
huiswerkplanning, een langere tijd geconcentreerd zelfstandig werken aan een 
taak in de klas en het bij binnenkomst zelf aan het werk gaan. De rol van ouder en 
leerkracht wordt minder sturend en meer begeleidend t.a.v. school.  

Ziekmelden 

Mocht uw kind ziek zijn, dan verzoeken wij u daarvan melding te maken via de 
Social Schools app.  
 


