
Nieuwsbrief groep 8 - september 
 
Even voorstellen: 
 
Ik ben Antoinette Simons en werk ruim 25 jaar op de Berckacker, voorheen in Breda. Ik ben gestart in 
de kleutergroep , vervolgens groep 3, 5. Vervanging in de overige groepen. Het is een speciaal jaar 
voor de leerlingen. Zij sluiten het hier af en gaan een nieuwe uitdaging aan. Het is fijn om ze hierbij te 
begeleiden. 
Mijn werkdagen zijn: woensdag en donderdag in de groep en vrijdag ondersteuning voor de 
bovenbouw.  
a.simons@veldvest.nl 
 
Mijn naam is Marloes van Melis. Ik ben 13 jaar werkzaam op de Berckacker, waarvan ook 13 jaar in 
groep 8. Vorig schooljaar heb ik op woensdag lesgegeven aan deze groep. Fijn om de leerlingen en 
hun ontwikkelingen te kennen en door te zetten.  
Groep 8 blijft interessant om te doen. De overgang naar het V.O. en de afsluitende activiteiten 
maken het een bijzonder jaar.  
Mijn werkdagen in groep 8 zijn: maandag, dinsdag en vrijdag. 
m.vanmelis@veldvest.nl 
 
 
Nieuws uit groep 8! 
 
Deze maand is jarig: Malika 8 september Van harte gefeliciteerd!  
 
Huiswerk: 
Vanaf dit schooljaar gaan we met de groepen 7 en 8 als maakwerk een maandopdracht maken. Deze 
maand is dat het volgende: 
 

Midden in de natuurramp 

In je verhaal beleeft je hoofdpersoon een natuurramp. Je kunt kiezen uit een vulkaanuitbarsting, 

aardbeving of een tsunami.  

-Je let op de opbouw van de tekst (inleiding, kern, slot), de zinsbouw en spelling.  

-Je maakt je tekst spannender door de geluiden, geuren en bewegingen te benoemen. De tekst 

schrijf je in de tegenwoordige tijd. 

Je levert het verhaal getypt of geschreven, op 1 á 2 kantjes in normale grootte, in op uiterlijk vrijdag 1 

oktober. Je mag dit uitbreiden met passende plaatjes of tekeningen. 

 

De komende maanden komt er steeds zo'n opdracht. Daarnaast gaan we vanaf oktober ook 

verwachten dat de kinderen aan rekentuin, taalzee en words&birds werken op de computer. 

Hierover de volgende keer meer informatie.  

 

Elke vrijdag is er een leertoets. Voor deze maand staat gepland:  

Vrijdag 17 september: Toets Topo 1 (Zuid-Amerika) 

Vrijdag 24 september: Toets Geobas 1 

 

De data en opdrachten hebben we allen genoteerd in de schoolagenda's en/of agendaschriftjes van 

school.  
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Weektaak: 

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen leren plannen en verantwoordelijk zijn voor hun werk. 

Daarmee willen we ze goed begeleiden. Ook als voorbereiding voor de middelbare school.  De 

afgelopen schooljaren hebben wij de weektaak meer en meer uitgebreid. Kinderen krijgen op niveau 

het werk aangeboden, worden door ons begeleid en uitgedaagd. Deze werkwijze biedt ons de 

gelegenheid om de lesdoelen goed in te oefenen en de kinderen te helpen plannen.  

We willen dat alle kinderen de lesstof voldoende kunnen inoefenen, mocht de weektaak niet 

afkomen gaat deze mee naar huis. We verwachten de weektaak de eerstvolgende dinsdag graag 

terug op school.  

 

De volgende info meer over de activiteiten in de groep, vakken en inhoud  

 

 

 

 
 
 


