
 

Informatiefolder groep 8 
 
Algemene informatie 
 
(Fiets)sleutels en mobieltjes 
Bij binnenkomst leveren de kinderen hun (fiets-)sleutels en 
mobieltjes in in de daarvoor bestemde bakjes. 
Het eten en drinken wordt op de tafeltjes naast de deur neergezet. 
 
Calamiteiten formulier 
In het ouderportaal in Parnassys kunt u zelf gegevens m.b.t. het 
calamiteitenformulier (tandarts, huisarts, tel nr., gegevens 
ouder/opvang, allergie etc.) wijzigen.                    
     
Afspraak dokter/tandarts e.d. 
Afspraken met dokter of tandarts graag zoveel mogelijk buiten 
schooltijd plannen. Indien niet mogelijk, dan graag van tevoren 
doorgeven aan de leerkracht middels mail of briefje. 
 
Huiswerk  
Hiermee beginnen we na de herfstvakantie. Informatie hierover 
volgt na de herfstvakantie. De leerbladen voor de zaakvakken 
komen al wel mee. 
 
Contact leerkracht 
Als u vragen/ opmerkingen heeft bent u van harte welkom. Graag 
van tevoren een afspraak maken. 
 
Gym 
We gymmen dit jaar op dinsdag en donderdag. De lessen worden 
verzorgd door juf Emma. De kinderen hebben hiervoor gymkleren 
nodig en geschikte schoenen. Deo mag, maar dan een roller of stick. 

Als een kind niet mee mag of kan gymmen, dan zien 
we graag een briefje van de ouder/ verzorger. 
 
Schoolfruit 
Dit schooljaar zijn de fruitdagen op de dinsdag en 
woensdag. 
 
Etui 
De kinderen nemen van thuis een etui mee. Het etui moet in de la 
passen. We hebben stiften, potloden, gummen, puntenslijpers en 
gekleurde pennen op school. Deze mogen dus thuisblijven. 
 
Agenda 
Ook een agenda wordt van thuis meegenomen. Hierin schrijven we 
belangrijke data. De data van de spreekbeurt en boekbespreking, 
de speciale data van de maand en plannen we het huiswerk. De 
agenda gaat elke dag mee naar huis en weer terug naar.  
 
 
 
 
 
  



 

Vakinhoudelijke informatie groep 8 
 
Taal (‘Taal Actief’): 
De onderdelen die aan bod komen in groep 8 zijn: 
* woordenschat  
* taal verkennen  
* spreken en luisteren  
* schrijven 
We besteden dit jaar vooral extra aandacht aan de onderdelen 
zinsontleden en woordenschat. 
 
Spelling niet werkwoorden (‘Taal Acties’): 
We volgen de methodiek van de methode Taal Actief. Elke week is 
er een categorie aan de beurt. Iedere dag (behalve op woensdag) 
nemen we hierover een dictee af. Na 3 categorieën volgt een 
woordendictee. Daarna oefenen we wederom de categorieën en 
sluiten we af met een zinnendictee. Verder oefenen we de 
toegepaste spelling middels het schrijven van een verhaal. 
 
Spelling werkwoorden (‘Taal Actief’): 
Met de werkwoordspelling beginnen we helemaal opnieuw. Alle 
onderdelen worden herhaald en extra ingeoefend. Naast ‘Taal 
Actief’ gebruiken we onder andere ook ‘Raak’ oefenbladen en 
maken we gebruik van het programma Muiswerk. 
 
Lezen  
Ook in groep 8 besteden we veel aandacht aan het lezen d.m.v.: 
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip (tot aan de herfstvakantie, daarna 
stappen we als school over op ‘Estafette’, een leesmethode voor 
technisch en begrijpend lezen!)  

Elke week krijgen de kinderen een tekst met 
opdrachten. Deze tekst wordt tijdens les 1 bekeken 
en gelezen. Tijdens de 2e les worden er vragen over 
de tekst gesteld. 
Stillezen: om het lezen te blijven oefenen/bijhouden, 
het maken van ’leeskilometers’ 
         
 
Rekenen (‘Wereld in getallen’): 
In groep 8 werken we voor rekenen met de methode Wereld In 
Getallen. We beginnen met het tweede deel van de methode. 
Hierin wordt alle rekenstof op soort (geclusterd) aangeboden. Elk 
cluster wordt afgesloten met een toets. Per dag kijken we welke 
leerling instructie nodig heeft. Ook stoppen we tussentijds om 
‘lastige’ stof extra in te oefenen. De kinderen hebben zo voor de 
cito alle stof duidelijk en overzichtelijk geoefend. 
 
Schrijven (‘Pennenstreken’): 
Ook in groep 8 besteden we nog aandacht aan schrijven. We 
beginnen met het werkboek lopend schrift. Daarna gaan we over 
naar het blokschrift. Vanaf dat moment mogen de kinderen ook los 
schrijven. Er wordt geschreven met een rollerpen (van school), een 
stabilo of een vulpen. Incidenteel mag er geschreven worden met 
een schoolpotlood.  
 
Engels (‘Join in’): 
*De kinderen zijn actief (letterlijk!) met de Engelse taal bezig, mbv 
spelletjes/filmpjes en liedjes. 
* Doel: leren communiceren in het Engels. 
* Leerkrachtondersteuning op het digibord. 
* Werkboekje 
 



 

Kiva 
Wij werken op onze school met Kiva. Hiermee werken we aan de 
sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen en de sfeer in de 
klas. Aan de hand van de lessen worden er verschillende 
onderwerpen behandeld. Zo zullen we met de klas ook bepaalde 
regels afspreken. 
 
Vier keer wijzer 
Ook dit jaar gaan we weer aan de slag met 4xWijzer voor 
geschiedenis en aardrijkskunde.  Op de maandag, dinsdag en 
donderdagmiddag gaan alle groepen hiermee aan de slag.  
 
Topografie (‘Junior Bosatlas’): 
In groep 8 werken de kinderen met de topografie van de wereld. De 
nadruk ligt hierbij niet zozeer op het onthouden van de stof, maar 
meer op het gebruik van de atlas en de kennis rondom de landen.  
 
Boekbespreking/spreekbeurt 
In groep 8 hebben de kinderen 1 boekbespreking en 1 spreekbeurt. 
We beginnen hiermee na de herfstvakantie. 
De indeling hebben de kinderen reeds ontvangen. Ook hebben we 
in de klas erover gesproken aan welke eisen de boekbespreking en 
spreekbeurt moeten voldoen. 
 
Ouderhulp 
We zijn nog op zoek naar twee hulpouders. 
Wie o wie zou ons dit schooljaar willen helpen?  
Meld je aan via de mail: bbaier@leerplein055.nl en 
ajansen01@leerplein055.nl  
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