
Welkom bij groep 8  

 

Algemeen  
● Kom op tijd! De buitendeur gaat open om 08:20 uur en we 
starten 08:30!  
● Aan het einde van de schooldag komen de kinderen zelfstandig naar 
buiten.  
● Als u de leerkracht wilt spreken kunt u voor en na schooltijd een afspraak 
maken voor een gesprek. Natuurlijk kunt U deze afspraak ook per e-mail 
aanvragen. Juf Michelle m.dehaas@obsdegrotebeer.nl  en Juf Danique 
d.boxel@obsdegrotebeer.nl 
● Ziekte, doktersbezoek of afwezigheid altijd melden, telefonisch of per 
e-mail (ziekenboeg@obsdegrotebeer.nl)  
● Verlof moet altijd aangevraagd worden bij de directie.  
● Meer informatie over de gang van zaken op “De Grote Beer” vindt u in de 
schoolgids.  
● Tussendoortje en Lunch: drinken en rauwkost of schoongemaakt fruit 
gaan op de kar. Graag in een goed gesloten beker en/of trommeltje.  
● Na de vakanties is er meestal 1 à 2 dagen geen melk. Geeft u dan zelf 
even wat te drinken mee?  
● Jas en Tas: elk kind heeft twee haakjes, achter de tas, voor de jas in 
de luizentas.  
● Gym op dinsdag en vrijdag. Handdoek, washandje, gymkleding en          
zaalschoenen met lichte zool graag van naam voorzien. Deodorant mag,          
maar wel in de vorm van een roller.  
● Klassenouder (moet nog doorgegeven worden) zorgt voor de  

ouderapp en het directe contact tussen leerkrachten en ouders. Als er           
gegadigden zijn horen we het graag 
● Luizencontrole wordt gedaan zover mogelijk in de week na iedere 

vakantie. De controle wordt uitgevoerd door jullie ouders zelf vanwege de           
aangescherpte regels voor Corona. https://youtu.be/XbveIc-nQrg  

https://youtu.be/XbveIc-nQrg


● Op excursie gaan we in groep 8 dit schooljaar een aantal 
keren. Nu door de corona onder voorbehoud.  
14 Februari: Schaatsen (gecanceld ivm Corona)  
Voorjaar: Gerechtsgebouw 
Medio Mei: Verzetsmuseum (wanneer mogelijk) 
 
● Kamp: Dit jaar zou groep 8 van op kamp in Oktober 2020, dit is verplaatst 
naar April. Meer informatie wordt eind maart bekend gemaakt. Er gaan 4 
leerkrachten mee: Juf José, Juf Mirella (voor alle sport- en spelactiviteiten), 
Juf Joke (voor het koken) en natuurlijk juf Michelle.  
● Verjaardag: Graag “gezonde” traktatie en niet te veel. Viering is om ca. 
10.00 u. De kinderen mogen aan het eind van de ochtend alle klassen langs.  
● Luizen controle: Voor zover mogelijk in de week na iedere vakantie. De 
controle wordt uitgevoerd door 3 ouders.  
● Klassenouder: ondersteunt de leerkracht bij binnen- en buitenschoolse 
activiteiten, deze wordt bekend gemaakt op de eerste ouderavond. Hij of zij 
zal de groepsapp beheren en vragen/ideeën doorspelen.  

Rapportage  

Groep 8 is natuurlijk het laatste jaar en daardoor verschilt de rapportage met 
de andere groepen. Eind van afgelopen schooljaar zijn we gestart met het 
terugtoetsen op niveau voor de VMBO t/m VMBO-TL leerlingen. De kinderen 
die hiervoor in aanmerking kwamen hebben de Lat/Cap/Sem-toetsen gevolgd.  

Cito Spelling, DMT en woordenschat nemen we af in week 40 vanaf 28 
september, daar dit in groep 7 door corona is verhinderd. 

In week 39 volgen de “Voorlopige Adviesgesprekken” met jullie en de 
kinderen, waarvoor jullie een uitnodiging krijgen. 

In November is er op een avond een uitgebreide presentatie voor de overgang 
van PO naar VO! Hierover krijgen jullie meer informatie. 



Begin februari krijgt uw kind zijn/haar rapport mee. Eind februari het 
definitieve advies en alle gegevens in OkiDok. Ook wordt dan door jullie 
ouders de voorkeurslijst van de gekozen voor de VO-scholen ingevuld. Al dit 
wordt op de bovengenoemde informatieavond gedeeld met jullie. 

Half April Cito-Eindtoets voor de hele groep. In maart volgt de aanmelding 

voor de VO- scholen.  

Half Mei is de score van de Cito-toets bekend, waarna eind mei eventueel 
heroverweging van het advies mogelijk is, natuurlijk in overleg met leerkracht, 
directie en ouders. Dit is afhankelijk hoeveel groei uw kind laat zien.  

Vakdocenten en Interne begeleiding  

Interne begeleider Juf Suzan; haar taken bestaan uit zorgen voor observatie en 
toetsing van leerlingen en zorg dragen voor externe contacten met diverse kind 
gerelateerde instellingen. Tevens “vraagbaak” voor leerkrachten op vakgebieden.  

Gymnastiek Juf Mirella (op dinsdag) en Meester Roderick (op vrijdag) geeft de 
gymlessen in de gymzaal bij de Bibliotheek. Zij verzorgen daarnaast ook de 
sportdagen (bijv. BMX-clinic en Waterpolo) en de speciale Cito 
-Afsluitingssportdag! Voor kinderen die motorisch extra begeleiding nodig 
hebben, geeft juf Marcha extra lessen om hierin te begeleiden. 

Plusklas Voor de kinderen die externe plusklas hebben op maandag, gaan naar 
juf Willeke in het Atelier. De interne-plusklas is op de woensdagmorgen op 
school.  

Taalbegeleiding Voor extra hulp bij taal en spelling hebben we hulp van juf Joke, 
de leerlingen worden uit de klas gehaald.  

 



Lio-stagiaire  Op maandag en dinsdag (t/m februari ‘21) is juf Danique voor de 
groep voor haar LIO-stage. Deze dagen begeleid ik haar en bied ik hulp aan 
kinderen van de bovenbouw-groepen.  

Bibliotheek Elke maandagmiddag of donderdag kunnen de kinderen hun boek 
ruilen in de schoolbibliotheek. We gaan ook een aantal keren met de groep naar 
de OBA, waar ze uitleg krijgen, een verhaal voorgelezen krijgen en daarna 
mogen ze zelf boeken uitzoeken.  

PBS (Positive Behavior Support) Aanleren en bevorderen van goed gedrag, 
met als doel een veilig, sociaal en voorspelbaar schoolklimaat. De bedoeling van 
PBS is dat voor alle kinderen duidelijk is wat er van hen verwacht wordt. Middel: 
Visueel maken van gedragsverwachtingen, veel complimenten geven, sterren 
“verdienen”, beloning ontvangen.  

Taakspel Praten tijdens de uitleg, naar buiten kijken tijdens het werken, 
wiebelen op de stoel; in elke klas komt wel eens ongewenst gedrag voor. Een 
oplossing? Taakspel! Met Taakspel stimuleer je gewenst gedrag. En dát verbetert 
de sfeer in de klas. Hoe wordt Taakspel gespeeld? Taakspel is een spel dat 
leerlingen spelen in teams tijdens de reguliere lessen of activiteiten. Als 
leerkracht bespreek je met de leerlingen welke klassenregels er tijdens Taakspel 
gelden. De teams krijgen voordat ze beginnen een aantal kaarten. Wanneer ze 
voldoende punten overhouden als het spel is afgelopen, komen ze in aanmerking 
voor de - vooraf besproken - beloning. 

HVO Op maandagochtend (in twee groepen) heeft de groep HVO (Humanistisch 
Vormings Onderwijs) van juf Margareth, waarin de kinderen leren over de 
waarden en normen leren, denkwijzen en filosoferen! Laten zien wat je denkt, wilt 
en voelt, maar ook luisteren wat een ander bedoelt!  

 

 



Kennismakingsbrief van de juf Margareth: 

Beste ouders/verzorgers van groep 6,7 en 8, 

Mijn naam is Margareth Barten en ben HVO docent. Dit schooljaar geef ik HVO les aan 

uw kind.  

Groep 7 en 8 hebben al eerder HVO les gekregen maar degene die les gaf gaat nu van 

haar pensioen genieten, vandaar dat ik als nieuwe HVO docent op de Grote Beer start. 

Groep 6 en 8 heeft op maandag les en groep 7 op donderdag. 

 Graag wil ik vertellen wat Humanistisch Vormings Onderwijs ongeveer inhoudt. 

Humanisme is een levensbeschouwing waar de mens centraal staat. Belangrijke thema’s 

zijn: Verbondenheid, Democratie, Vrijheid, Duurzaamheid, Rechtvaardigheid en 

Gelijkheid. 

In de HVO lessen praten we met elkaar over allerlei onderwerpen. Hier leren kinderen 

zichzelf en ook elkaar beter kennen en begrijpen. Het doel is om kinderen uit te dagen 

een mening te vormen, te delen en te luisteren naar andere meningen en dat alles te 

onderzoeken. Door vele werkvormen, zoals spelletjes, muziek, tekenen, schrijven 

kunnen kinderen zich op een speelse manier uitbeelden.  

Onderwerpen die in HVO lessen aan bod kunnen komen zijn  bijvoorbeeld vriendschap, 

kinderrechten, milieu, sociale media, pesten enz. Als de groepsdocent aangeeft dat er 

iets speelt in de klas kan ik daar ook aandacht aan besteden.  

De kinderen hebben elke week 45 minuten les, de groep is in tweeën gedeeld  waardoor 

kinderen meer aandacht zullen krijgen.  

Wilt u meer weten? 

www.hvoprimair.nl of www.humanistischverbond.nl 

Met vriendelijke groet, 

Margareth Barten 

 

Wat doen we in groep 8?  
● Boekbespreking start na de herfstvakantie.  
● Spreekbeurt start na de voorjaarsvakantie.  
● Werkstuk start in mei.  

http://www.hvoprimair.nl/
http://www.humanistischverbond.nl/


In begin groep 8 starten we met de ‘Gouden Weken’, om zo de groepsdynamiek 
te vormen en te versterken.  

In de loop van de eerste weken krijgen de kinderen voor de pauze instructie van 
Rekenen (Wereld in Getallen 5), Taal en Spelling (Staal). Hierna gaan de 
kinderen zelfstandig aan het werk op hun eigen niveau. Tijdens het zelfstandig 
werken, krijgen de instructie groepjes of kinderen extra instructie of hulp op 
niveau bij hun werk. Na de 3e week krijgen ze een weektaak, als voorbereiding 
op het VO. D.m.v. de weektaak leren de kinderen te plannen. Het bevordert ook 
het zelfstandig werken. Dit jaar wordt er verder gewerkt aan de zelfstandigheid 
en het eigenaarschap van de leerlingen.  

Aan het eind van de ochtend volgt een vak als schrijven, verkeer of 
voorbereiding op het middagprogramma.  

Op de middag komen de vakken: Geschiedenis (Speurtocht: in groep 8 
toegespitst op politieke ontwikkelingen & gebeurtenissen en de 
staatsinrichting. De lessen starten 3000 v Chr en gaan door de 
geschiedenis heen naar de tijd van nu.)  

Aardrijkskunde en Topo (Geobas, daar gaan we van Vulkanen naar de 
tropen over naar t koude Antarctica, verschillende klimaten en werelddelen 
komen aan bod, maar hoe leven de mensen daar? Hoe gaat elk 
werelddeel om met de economie, de verschillen, oorlogen en hoe houdt de 
mens zich in stand? Met Topo gaan we aan de slag met de werelddelen 
met hun belangrijke landen, plaatsen, gebergtes en rivieren) 

Natuur (Buitendienst/Binnendienst met kijkvragen), 

Begrijpend Lezen (Nieuwsbegrip, elke dinsdagmiddag, samen met groep 
7 groepsdoorbrekend op 3 verschillende niveau’s met Juf Kirsten voor de 
C-groep, Juf Michelle voor de B-groep en Juf Danique de A-groep),  

En natuurlijk Tekenen, Crea en Muziek  



 
Techniek 3x tweewekelijkse Techniekmiddagen -op vrijdag- per schooljaar. 
Data:  
Vrijdag 1 november, Vrijdag 8 november  
Vrijdag 28 februari, Vrijdag 06 februari  
Vrijdag 15 mei, Vrijdag 29 mei  

Themaweken zijn dit schooljaar weer in maart, het onderwerp van het 
schoolbrede project is SPORT 

En niet te vergeten: 
Activiteiten tijdens de KBW (kinderboekenweek 30 september t/m 11 oktober 
met thema: En toen?) 
Surprises en een persoonlijk woord tijdens het Sinterklaasfeest 
Kerstdiner als jaarafsluiting 
Schaatsen op de vrijdag voor de voorjaarsvakantie 
De week van de Lentekriebels (voorlichting)  
Paasontbijt rond de Cito’s  
Sportdag voor de gehele school 

Musical Aan het eind van groep 8 sluiten we het schooljaar af met een musical. 
Na de Cito-toets starten we met het indelen, oefenen van tekst, liedjes en 
dansjes. Voor begeleiding vraagt de leerkracht tegen die tijd hulp van de 
ouders. De kinderen maken samen het decor en attributen.  

Wie komt er in de klas? Afhankelijk van welke keuzes ivm Corona de instelling 
maakt: Via een hangout of les op school wanneer mogelijk. In de loop van het jaar 
krijgen jullie hierover meer informatie. 

● Bureau Halt; eerste les is ’Hoe werkt bureau Halt’ en rond december 
alles over ‘Vuurwerk’  
● Epjo: Educatief programma jongeren voor misdaadpreventie  

● Dode hoek les  
● NS-les 

 
 
 



Huiswerk  
Als er een Engels, Geschiedenis-, Topo- en/of AardrijkskundeToets  
aan komt, krijgen de kinderen kopieën mee zodat ze voor de toets kunnen 
leren.  
Voor het oefenen van Topo kunnen de kinderen gebruik maken van 
TopoMania, voor telefoon is ook een app, alleen kost deze €2,99.  
 
De kinderen oefenen thuis/en op school met Cloudwise met hun eigen e mail 
van de Grote Beer:  
Muiswerk, Nieuwsbegrip, Staal (spelling en taal) en Wereld in Getallen 
(rekenen) De kinderen kunnen zo met hun @obsdegrotebeer.nl inlog 
oefenen met de stof die we in de klas behandelen. 
Op school oefenen de kinderen ook met hun Cloudwise en als extra heeft juf 
een account op SQULA aangemaakt, waar de kinderen tijdens schooluren 
kunnen oefenen met alle vakken.  
 
Klasbord, Web-Site en Groepsapp 
Voor de groep heb ik voor jullie groep een KLASBORD-groep aangemaakt. 
De groepscode is APP-UUF 
Hierin zullen jullie de groep kunnen volgen met leuke nieuwtjes uit de groep 
met bijbehorende foto’s, ook het verslag van de kampdagen zijn hier te 
bekijken. Als u liever uw kind niet op de foto wilt, wilt u dat aan ons 
doorgeven? 
Op de website van de school proberen we het komende jaar ook korte 
verhaaltjes en bijzonderheden van de groep te plaatsen. Hierin zullen de 
kinderen zelf ook een aandeel in hebben. 
 

Suggesties aan ouders: Stimuleer de kinderen regelmatig om te 
oefenen met de computerprogramma’s en om op tijd te beginnen met het 
oefenen van de toetsen! Oefen zo vaak mogelijk basisvaardigheden zoals 
de tafels en WERKWOORDSPELLING met uw kind. Bij regelmatig kort 
onderhoud zakt de kennis niet weg. Cloudwise, Muiswerk etc. 

 



Word lid van de bibliotheek: blijf samen lezen of laat u voorlezen door uw 
zoon of dochter! Dit vergroot het leesplezier van uw kind. 

Kijk samen het nieuws en bespreek waar het over ging, dit zijn goede 
oefeningen voor begrijpend lezen en het stimuleert het onderbouwen van 
een mening geven en het beargumenteren ervan. 

Houd de website in de gaten voor regelmatige updates over het leerjaar. 

Is er iets niet duidelijk, benader vooral ons als leerkracht voor toelichting. 

Juf Michelle & Juf Danique 

 

 


