
Informatiebrief groep 8 oktober 

Jarigen in oktober: 

4e- juf Marloes 

28e- Oliver 

31e- Linn  

De Entreetoets zit er op. De kinderen hebben enorm hun best gedaan. In november en december 

zijn de informatieavonden op de middelbare scholen. We begrijpen dat u van ons een voorlopig 

advies wenst om naar de juiste school of avond te gaan. Zodra de uitslag van de Entreetoets binnen 

is, kunnen we deze naast alle andere gegevens leggen om tot een voorlopig advies te komen. We 

zullen daarom het eerste rapportgesprek naar voren halen, dit vindt waarschijnlijk via teams plaats.   

In oktober staat er weer van alles op het programma:  

- Vanuit de kinderboekenweek zijn de kinderen druk bezig met een verhaal over het thema 

"En toen?". De winnaar van de klas mag dit verhaal op vrijdag 16 oktober tijdens de 

afsluiting van de kinderboekenweek voordragen.  

- Dinsdag 13 oktober staat de mini-schooldag op het 

Sondervick gepland (onder voorbehoud). We verwachten de 

kinderen om 8.15 uur met de fiets op school. De kinderen 

nemen fruit, een lunchpakket en een mondkapje mee. De dag 

sluiten we op school af. Overige info over deze dag is 6 

oktober via de mail verstuurd.  

- Binnenkort gaan we starten met de voorleeswedstrijd. De 

kinderen gaan vanaf nu op zoek naar een geschikt boek. De 

voorleesbeurt in de klas wordt komende week gepland.  

 

Vrijdag 16 oktober vieren we het verjaarfeest van groep 8. Deze wordt 

samen met de kinderen ingevuld. Deze dag verwachten we de kinderen 

met fruit en lunchpakket op school. De leerkracht zorgt voor een traktatie. 

We vieren feest voor alle verjaardagen van de klas.  

 

Buiten al deze activiteiten zijn we inmiddels bij de volgende hoofdstukken: 

• Voor rekenen ontvangt u in de bijlage de ouderbrief.  

• Voor taal en spelling ziet u hieronder het overzicht van de lesstof. De themawoorden krijgen 

de kinderen op papier mee naar huis.  

• De werkwoordspelling  blijven we oefenen met het werkwoordschema.  

• Met Geobas leren we nu over de stand van de zon en de klimaten. Naut gaat over 

materialen uit de natuur. En Brandaan gaat over de Franse tijd.   

Het project groepsvorming sluiten we af. We hebben lessen zelfverdediging en theater succesvol 

afgerond. Foto’s worden via Parro verstuurd.  

 



 

 

 

 



 

 

 

Doelen Taal Actief groep 8 thema 2 

 

2.2 Je leert wat inhoudswoorden zijn.  

In de dierentuin leefde een erg zwarte beer.  
                  zn          ww           bw      bn      zn 
 
2.4 Je oefent het gebruik van de punt, het vraagteken en het uitroepteken.  

Een uitroekteken komt na een bevel, een uitroep of een zin die je nadruk wil 
geven. 
 

2.7 Je leert het benoemen van het onderwerp, lijdend voorwerp en 

meewerkend voorwerp. 

Het mv vind je door te vragen: aan wie + g + o.  
 
De miljonair schenkt het museum een kunstwerk.  
 

2.9 Je leert wat schrijftaalwoorden zijn.  

Schrijftaal: echter, tevens, heden 
In geschreven teksten en in formele taal. 
 

 


