
Nieuwsbrief groep 8 – oktober  

 

Babynieuws 

Op 24 september is Evy de dochter van 

juffrouw Linda geboren.  

 

 

 

 

 

 

Verjaardagen 

4 oktober juffrouw Marloes 
21 oktober Noud 
31 oktober Sem  

 

Lesstof & Thema’s  

Er wordt hard gewerkt in groep 8 en de eerste blokken en thema’s 

worden binnenkort afgerond. In de bijlage vindt u alvast de 

ouderinformatie over blok 2 van rekenen en thema 1 en 2 van taal.  

Met geschiedenis (Brandaan) zijn we gestart aan de gouden eeuw. 

Hierover maken de kinderen hun huiswerkopdracht deze maand.  

Elke dag staat er een kwaliteit centraal, deze wordt eind van de dag 

aan 6 kinderen uitgedeeld als compliment. Mooi hoe de gevers hun 

keuze kunnen toelichten, dat maakt het compliment extra sterk.  

Naast de kaartjes hebben we gastlessen theater en zelfverdediging. Ook verwerken de kinderen wat 

ze belangrijk vinden in de samengestelde groepsregels en opdrachten zoals een stripverhaal.  

 

Huiswerk 

De leertoetsen zijn deze maand:  1 oktober Engels Unit 1 
15 oktober Brandaan 1 
22 oktober Naut 1 

Maandopdracht: Deze maand gaan de kinderen aan de slag met een miniwerkstuk van 3 tot 5 
pagina’s met daarin de keuze van de volgende onderwerpen:  
Hugo de Groot, Christiaan Huygens, Spinoza, Rembrandt van Rijn, Michiel de Ruyter, Johan de Witt, 
Hollandse Waterlinie, rampjaar 1672 en/of de VOC.  
Bijvoorbeeld van 3 onderwerpen elk 1 pagina met informatie en nuttige plaatjes.  
Uiterlijk dinsdag 2 november leveren de kinderen hun werkstuk van de gouden eeuw in.  



Bij de beoordeling wordt gelet op taalgebruik, informatie (net iets meer informatie dan uit de lessen) 
en creativiteit. Alle producten worden verzameld in een portfoliomapje en voorzien van een 
feedbackbriefje.  
 
Rekentuin, taalzee en words&birds 
Naast de maandopdracht verwachten we van de kinderen dat er op de computer voldoende 
inoefenen. Het voordeel van deze programma’s is dat het adaptief is, het sluit aan op het individuele  
niveau. De opdracht is in oktober 120 opgaven rekenen, 120 taal en 60 Engels. Dat zijn ongeveer 12 
en 6 oefeningen van elk 10 vragen. Wanneer de weektaak op tijd af is kunnen ze hier ook op school 
aan werken.  
 
 
Voortgezet onderwijs 
 
Graag delen we met u de belangrijke informatie over de overgang naar het voortgezet onderwijs. In 
februari ontvangt u van ons het onderwijskundig rapport met daarin o.a. het onderbouwde advies. 
Adresgegevens worden overgenomen van ParnasSys. Wilt u controleren of al deze gegevens nog 
kloppen? Regelmatig kunnen er nog telefoonnummers uit of kloppen de gegevens van een ouder 
niet meer. Dit willen we graag voorkomen. U kunt ons of de administratie hierover mailen.  

 

  

 
  
 
 
  
 
  
 
 
  


