
Nieuwsbrief groep 8 november/december 

 

Verjaardagen 

Laura 9 november 
Leia 18 november 
Caddy 24 november 
Cartier 24 november 
Malou 25 november 
Renske 6 december 
Ties 31 december 
 
Van harte gefeliciteerd allemaal! 
 

Rapport 
Vrijdag 20 november hebben alle kinderen hun rapport mee naar huis gekregen. Omdat we recent 
een oudergesprek hebben gevoerd vervalt de ouderavond. Als er vragen zijn over het rapport of u 
wilt ons graag spreken dan kunt u een afspraak maken en plannen we een gesprek  met een 
Teamslink. 
In februari ontvang u het onderwijskundig rapport met definitief schooladvies. Daarbij plannen we 
een oudergesprek om dit rapport en de voortgang te bespreken.  
 
Voortgezet onderwijs 
De middelbare scholen uit de omgeving hebben verschillende aanpassingen gedaan om ook in deze 
tijd een (virtueel) kijkje te nemen in de school. Het is daarnaast mogelijk om als ouder een afspraak 
te maken om uw kind en de mogelijkheden op de betreffende school te bespreken wanneer er extra 
aandacht voor het kind gewenst is.  
Naast de VO-gids is het raadzaam om de sites van de betreffende scholen te raadplegen.  
 
Lezen, lezen, lezen 
We zijn net klaar met de voorleeswedstrijd in de groep.  Alle kinderen mogen 
erg tevreden zijn! Op woensdag 9 december gaan uit de groepen 7 en 8 elk 
twee kinderen meedoen aan de Berckacker-finale. Uit groep 8 zijn dat 
Benjamin en  Luca. Succes jongens! 
Daarnaast doen we mee aan het project Nederland Leest Junior. We hebben 
met de hele klas een exemplaar om samen te lezen en te leren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Wist u dat de kinderen zich kunnen opgeven voor de boekenkring? Daarin presenteren ze 
een favoriet boek aan de klas.  

 
Sinterklaas 
Vrijdag 4 december vieren we Sinterklaas met de surprises. We zijn reuzebenieuwd naar alle 
creaties!  
 
Kerst 
Ook de kerst gaan we een mooie invulling geven. Kinderen kunnen zich opgeven om tijdens de 
kerstviering of de vrijdag daarna een quiz, optreden of een mooie voordracht te doen.  
 
Een kleine greep uit de thema’s en lessen: 

- Voor rekenen blok 2 zie de bijlage 
- Bij taal leren we de functiewoorden.  

Ik ga op vakantie en ik pak mijn koffer. 
                                     vnw   vz                vw vnw     vnw 

- Bij spelling staan de regels van het trema centraal:  
 
 
Geschiedenis:  
Na de Franse tijd ( 1700-1800 ) bespreken 
we “het ontstaan van een democratie”. 
Begrippen die we leren zijn o.a.: Koninkrijk 
der Nederlanden. Eerste en Tweede Kamer, 
Belgische opstand, Willem ll, grondwet, 
Thorbecke, Aletta Jacobs, vrouwenkiesrecht 
en emancipatie. 
 
Engels:  
Unit: “Describing People” is afgesloten met 
een toets. Het volgende Unit is: ” 
Shopping”. 


