
 
 
 

Informatiebrief groep 7 en 8 

Middels deze brief willen we u informeren over de gang van zaken in groep 7 en 8. Heeft u 

vragen naar aanleiding van deze informatiebrief dan beantwoorden wij deze graag tijdens de 

informatieavond op 17 september om 19.00 uur. 

 Met wie hebben de kinderen te maken? 

Irene de Later/ Mara Oud (leerkrachten groep 7a) 

Sandra van Hof (leerkracht groep 7b) 

Jikke Hornman (leerkracht groep 8a) 

Tim van der Peet (leerkracht groep 8b) 

 De kinderen zullen met alle leerkrachten te maken krijgen. Afhankelijk van het vak 

rouleren de leerkrachten. Gedurende de thema’s van 4 x Wijzer zullen alle groepen 

van de bovenbouw met elkaar samenwerken. Maar ook op andere momenten zal er 

over en weer uitgewisseld worden. 

Luc Opdam (rekentijgers/ wiskunde) 

Margie de Vogel/ Mara Oud ( ondersteuning in de groepen 7 en 8, de handen in de 

klas, HIK)  

Hennie Horeman (Ralfi-lezen/ taal) 

Marieke van Huit (gym) 

Heleen Verspoor (IB) 

 

 Weektaakwerk 

De kinderen krijgen op maandagochtend de weektaak. Deze bestaat uit twee delen. 

Het eerste deel is een doelenoverzicht waarop de kinderen kunnen zien welke doelen 

er deze week behaald moeten worden en daarbij welk werk zij maken om het doel te 

behalen. Het tweede deel bestaat uit een weekplanning waarop, per kwartier, staat 

aangegeven wanneer welke instructie wordt gegeven, deze vakjes zijn wit. De 

kinderen krijgen van de leerkracht te horen welke instructies zij mee moeten doen en 

welke niet (dit naar aanleiding van de groepsplannen die door de leerkracht zijn 

opgesteld). Wanneer een leerling niet mee hoeft te doen aan één van de 

instructiemomenten kleurt hij dit vakje grijs. Een grijs vakje in de weekplanning staat 

voor zelfstandig werken en wordt door de leerling ingevuld met het werk dat op  het 

doelenblad staat(zie bijlagen voor voorbeelden van een doelenoverzicht en een 

weekplanning). De weekplanning wordt dus door de leerling zelf ingevuld en zij delen 

zo zelf in wanneer zij aan wat en met wie werken. De leerkracht begeleidt, kinderen 

die dit nodig hebben, bij het inplannen van de weektaak. De weektaak wordt, zoals 

hierboven beschreven, heel precies ingepland en bijgehouden. Iedere middag, voor 

de kinderen naar huis gaan, bekijken ze hun planning en leggen zij het werk en 

materiaal klaar waaraan zij de volgende ochtend gaan werken. Zo kunnen zij bij 

binnenkomst om 8.10 direct aan het werk en is er meteen een rustige werksfeer in 



de klas. Soms is het nodig om de planning aan te passen. We leren de kinderen 

kritisch te kijken naar hun planning en dagelijks te evalueren en eventuele 

aanpassingen te doen in hun planning. Het zelf plannen van de weektaak heeft als 

gevolg dat kinderen leren een hoeveelheid werk te overzien en goed na te denken 

over de volgorde van de werkjes. Hier komt ‘het eigenaarschap’ dus heel duidelijk 

naar voren.  

De leerling kan altijd hulp vragen aan de leerkracht door hun dobbelsteen op het 

vraagteken te leggen. De leerkracht maakt de gehele dag, tijdens het zelfstandig 

werken, rondes door de klas.  

Wanneer de kinderen denken dat ze alle doelen van de week hebben behaald, 

maken zij een doelencheck. Wanneer daaruit blijkt dat bepaalde doelen niet behaald 

zijn, kunnen de kinderen om extra instructie vragen in de klas en kunnen ze zich 

inschrijven voor workshops die de week erop gegeven worden door de Hikker. 

Daarna kan er huiswerk uit het huiswerkkastje gepakt worden om het betreffende 

doel alsnog te behalen of kunnen kinderen lesstof digitaal oefenen via Gynzy. 

Uiteraard verloopt ook dit proces (vooral in groep 7) onder begeleiding van de 

leerkracht. 

Deze aanpak zorgt ervoor dat leerlingen zich bewust worden van het feit dat zij 

doelen moeten behalen en dat het doel van het weektaakwerk niet is om alles zo 

snel mogelijk af te hebben. Ook ontdekken kinderen hoe zij zo efficiënt mogelijk hun 

tijd kunnen inzetten (welke doelen vind ik lastig en heb ik meer tijd voor nodig en 

welke doelen behaal ik met gemak en kan ik minder tijd voor inplannen.) Daarnaast 

stimuleren wij onze leerlingen op deze manier om er zelf achter te komen waar zij 

extra hulp bij nodig hebben en deze hulp zelf te vragen (leerkracht, workshops, 

huiswerk). 

 Plus-, basis- en intensief aanbod 

Op de Molenwiek wordt er in alle groepen gewerkt met een plus-, basis- en intensief 

aanbod per vak. In de groepen 7 en 8 wordt er, net als in de andere leerjaren extra 

instructie gegeven in de klas door de leerkracht op het gebied van rekenen; pré instructie 

(instructie in een kleine groep aan de instructietafel voorafgaand aan de klassikale 

basisinstructie) en, na de basisinstructie wordt er een verlengde instructie gegeven aan 

de instructietafel. De kinderen die daar sowieso aan meedoen zijn opgenomen in het 

groepsplan rekenen als intensieve groep. Hiernaast bestaan de workshops en daarvoor 

schrijft de intensieve groep zich verplicht in (verplicht is dit sowieso in groep 7, tegen de 

tijd dat de kinderen in groep 8 zitten kunnen zij zelf  beslissen of zij een workshop wel of 

niet nodig hebben, naast de extra instructie in de klas, om het lesdoel te behalen). 

Bovenstaand verhaal geldt ook voor spelling. Voor het vak ‘begrijpend lezen’ wordt, 

naast de klassikale les, de intensieve groep per klas extra ondersteund door een HIKKER 

(Margie de Vogel). Ook hiernaast worden er workshops begrijpend lezen gegeven 

waarvoor alle kinderen zich kunnen inschrijven. 

 Methodes 



Rekenen  

We werken met de rekenmethode Wizwijs. De methode werkt van -concreet niveau 

(handelen met werkelijksmateriaal en doe-activiteiten) naar -voorstellingsniveau 

concreet-realistisch (visualiseren) naar -voorstellingsniveau abstract (schematiseren – 

wiskundige modellen) naar -symbolisch niveau – formeel rekenen (getallen en 

bewerkingen. Er wordt geoefend, geautomatiseerd en er is extra aandacht voor 

taalzwakke kinderen, zorgkinderen en de betere rekenaars.  

Taal  

Voor taal werken we met de methode Staal. Iedere vier weken staat een thema 

centraal. Er wordt vier maal per week instructie gegeven. De onderdelen van Staal 

zijn; woordenschat, taal verkennen en taal toepassen. Ieder blok wordt afgesloten 

met een taaltoets. De methode wordt digitaal ondersteunt met instructiefilmpjes en 

oefenmateriaal op de tablets.  

Spelling 

Ook voor het vak spelling werken we met de methode Staal. In deze methode wordt 

veel nadruk gelegd op spellingsstrategieën. Bij iedere spellingcategorie is een regel, 

een logo en een ‘net-als’-woord. De methode heeft een vaste structuur en start altijd 

met een dictee van drie woorden en twee zinnen. Vier maal per week wordt 

spellinginstructie gegeven. Naast spelling besteedt de methode ook aandacht aan 

grammatica en werkwoordspelling.  

Begrijpend lezen  

Elke week behandelen we klassikaal een les uit de methode Nieuwsbegrip of kiezen 

we een tekst wat past bij het thema van 4x wijzer wat wij op dat moment draaien. 

Bij het doorgronden van een tekst maken wij gebruik van het “model- stappenplan”. 

Dit stappenplan staat in het opzoekschrift van de kinderen. 

Wereldoriëntatie  

De kinderen krijgen de vakken natuur & techniek, aardrijkskunde en geschiedenis 

aangeboden via de werkwijze van 4 x Wijzer. De onderwerpen worden thematisch 

aangeboden. Omdat kinderen op verschillende manieren leren sluit deze methode 

goed aan bij ons Daltononderwijs.  

De kinderen leren door de VIER-structuur. • Vragen: Aan de hand van vijf vragen 

wordt er geleerd over het onderwerp. Hierop gaan de kinderen op hun eigen manier 

een antwoord vinden. • Ik: Hier staan de vragen: ‘Wat weet ik al’ en ‘Wat wil nog 

weten’ centraal. De kinderen worden zo uitgedaagd om nog meer over dit onderwerp 

te weten te komen en zijn zo meer betrokken. • Experimenteren en ervaren: De 

kinderen gaan op hun eigen manier het onderwerp verkennen en onderzoeken. • 

Resultaat: Ieder thema wordt afgesloten met een kennistest of reflectiemoment. 

Kinderen bewijzen dat ze antwoord kunnen geven op de vijf vragen en tonen aan wat 

ze nog meer geleerd hebben. 

Engels  

Dit jaar wordt gestart met de methode “Stepping Stones”.  



Deze methode biedt het leren van de Engelse taal eenvoudig en stapsgewijs aan 

geïnspireerd door pakkende filmpjes en leuke, activerende werkvormen. Elke les start 

met een filmpje waarin Engelstalige leeftijdsgenoten acteren en spreken in 

herkenbare, Nederlandse situaties. De woorden en de zinnen van de les staan daarin 

centraal. 

In de instructiefase van de les staat een idioomfilmpje centraal. De doelwoorden en 

doelzinnen van de les worden op naspreeksnelheid aangeboden. Het filmpje doet 

voor en de kinderen spreken na. 

Daarna begint de oefenfase; met flash cards en activerende opdrachten waarin met 

elkaar wordt gecommuniceerd leren leerlingen de woorden. Aan het eind van de les 

begrijpen ze het filmpje helemaal. Een succesbeleving! In totaal biedt Stepping 

Stones Junior meer dan 1.100 woorden, gekozen op basis van internationale 

frequentielijsten. 

 

 

 Gymles  

Alle kinderen hebben elke gymles bij zich: - Gymkleren - Gymschoenen (voorzien van 

een rubber zool) - Een handdoek (Na de gymles is douchen voor iedereen verplicht) - 

Slippers voor onder de douche (facultatief) Zie ook de schoolgids. Sporttoernooien: 

Kinderen kunnen deelnemen aan enkele sporttoernooien. Te zijner tijd ontvangt u 

hier bericht van.  

 Toetsen 

We maken een onderscheid tussen methodegebonden toetsen en Cito LVS-toetsen. 

De methodetoetsen toetsen de leerstof van een korte periode. Door ons adaptieve 

onderwijs is het mogelijk om bijna alle kinderen in ieder geval de minimumdoelen 

van de methode te laten halen. De methodetoetsen zijn na ieder blok; rekenen, taal 

en spelling. Deze noemen wij “Doelenchecks”. Ook is er een beoordeling als we een 

thema 4 X Wijzer afsluiten. De Cito LVS-toetsen toetsen de leerstof, in januari en mei, 

van de start in groep 1 tot nu. Hieruit blijkt of een kind de leerstof goed opslaat én 

toe kan passen. Dat is voor sommige kinderen niet eenvoudig. Hierdoor kan het 

voorkomen dat er een verschil is tussen uitslagen van methodetoetsen en Cito LVS-

toetsen. 

 Rapport en oudergesprekken 

In het begin van het schooljaar zijn er kennismakingsgesprekken voor alle ouders 

m.u.v. de groepen 8. In november kan er een extra oudergesprek worden gepland 

indien u dit heeft afgesproken met de leerkracht of als daar behoefte aan is vanuit 

zowel de leerkracht als de ouders. In februari en juni ontvangen de kinderen hun 

rapport en het portfolio. Naar aanleiding hiervan is er een oudergesprek. Voor de 

groepen 8 vindt er in november een voorlopig adviesgesprek plaats en in februari 

volgt het definitieve adviesgesprek. 



 Luizenprotocol  

Er is regelmatig luizencontrole. Indien er luizen of neten in het haar van uw kind 

aangetroffen worden, wordt u gebeld om uw kind op te halen en te behandelen. 

 Huiswerk op maat 

In groep 7 en 8 werken met huiswerk op maat. Op de gang staat een kastje met 

‘facultatief’ huiswerk. Kinderen mogen zelf kiezen of zij thuis extra willen oefenen. 

Om de twee weken wordt er in het kastje op school huiswerk gestopt wat overeen 

komt met de lesdoelen die afgelopen weken in de klas zijn behandeld en waarover 

workshops zijn gegeven. Kinderen kunnen hier zelf (na het volgen van een workshop) 

huiswerk uit pakken en meenemen. Wanneer zij het af hebben, kunnen zij uit 

hetzelfde kastje de antwoordbladen pakken om na te kijken. Bij de leerkracht kunnen 

ze om extra hulp vragen. Naast werken met materiaal uit het huiswerkkastje kunnen 

de kinderen lesstof oefenen via Gynzy Kids. De inloggegevens hiervoor krijgen de 

kinderen van de leerkracht. 

Daarnaast wordt er af en toe klassikaal huiswerk opgegeven. Dit gaat dan om 

huiswerk voor 4x Wijzer, leerwerk (bijvoorbeeld voor een topo-toets of Engels), het 

maken van een boekverslag of het voorbereiden van een boekbespreking. Dit 

huiswerk wordt opgegeven aan de kinderen in de klas én in het klassennieuws gezet 

(digiduif). Het huiswerk wordt uitgedeeld en bewaard in de huiswerkmap (zodat het 

huiswerk niet kwijt kan raken). Mocht er huiswerk kwijt zijn o.i.d. dan moet een 

leerling tijdig zorgen voor een oplossing zodat het huiswerk alsnog op de afgesproken 

dag kan worden ingeleverd. Is het huiswerk niet gemaakt of niet in orde, dan krijgt de 

leerling een briefje mee waar een handtekening van de ouder(s) op moet komen. Het 

huiswerk dient de volgende dag alsnog te worden ingeleverd met het 

handtekeningenbriefje. 

 Taken voor de leerlingen 

Iedere leerling is een aantal keer per jaar aan de beurt om de klassentaken te 

vervullen. De gehele week is er een groepje leerlingen die het papier wegbrengt, de 

klas veegt etc. Het kan dus zijn dat uw kind af en toe wat later uit school is.  

 De vijf omgangsregels 

Samen met de kinderen zijn in de eerste schoolweek afspraken gemaakt over de 

omgang met elkaar. Deze afspraken hangen het gehele schooljaar op een zichtbare 

plek in de klas. We hechten veel waarde aan een respectvolle omgang met elkaar 

waarbij onenigheid wordt uitgepraat. We besteden aandacht aan het verschil tussen 

pesten en plagen. Tegen agressief gedrag en elkaar pesten treden we zeer strikt op. 

Dit wordt NIET getolereerd. We hopen dat ouders die merken dat er op dit gebied 

iets mis is, ons dit snel komen vertellen. We zijn altijd bereid voor geconstateerde 

problemen een oplossing te vinden. 

 Portfolio 

Naast de weektaak werken de kinderen aan hun portfolio. Dit portfolio gaat twee 

keer per jaar mee naar huis. Hierin verzamelt de leerling werk waar hij/zij trots op is, 



werk dat hij/zij moeilijk of juist makkelijk vindt etc. Ook kunnen hierin werkstukken 

worden gedaan over onderwerpen waar de leerling graag iets over wil leren. 

 Coaching 

Tijdens coachgesprekken praat de leerkracht met de kinderen over hoe het gaat in de 

klas. Met wie speel je? Wat vind je moeilijk? Aan welke lange termijn doelen wil je 

gaan werken de komende tijd? We proberen met het kind samen eventuele 

oplossingen te zoeken. Deze gesprekjes vinden tijdens het zelfstandig werken plaats. 

De kinderen kunnen dit gesprek ook zelf aanvragen.  

 Tutoren met groep 3 en 4 

Aan het begin van het jaar wordt er aan de leerlingen gevraagd of zij een tutor 

zouden willen begeleiden bij het lezen. Het is niet verplicht om een tutor te 

begeleiden. Een aantal kinderen bedenken voor de sterke lezers uit groep 4 

coöperatieve werkvormen voor bij het lezen. De rest van de kinderen begeleiden 

groep 3 en 4 kinderen bij het lezen.  

 Opzoekschrift 

In groep 7 wordt gestart met het bijhouden van een opzoekschrift. In dit schrift 

noteren de leerlingen strategieën, voorbeeldsommen en handige weetjes op het 

gebied van rekenen. Tevens noteren en plakken zij hulpmiddelen in het schrift op het 

gebied van taal.  Het opzoekschrift kan gebruikt worden bij het maken van huiswerk 

en werk in de klas. De leerling moet het schrift altijd mee hebben. Het schrift wordt 

zowel in groep 7 en 8 gebruikt! 

 Overgang PO -> VO 

Ons doel is een zo goed mogelijke advisering van de basisschool voor een 
onderwijsvorm in het voortgezet onderwijs voor elke betrokken leerling. Het advies 
van de basisschool is leidend in de overstapprocedure. Een leerling dient terecht te 
komen op het onderwijstype dat het beste aansluit bij zijn/haar mogelijkheden. 
Daarbij dient hij/zij zich thuis te voelen op de betreffende school. Het streven is dat 
de leerling zonder vertragingen het diploma van het geadviseerde onderwijstype kan 
behalen. De bedoeling is dat de leerling niet wordt overvraagd maar wel wordt 
uitgedaagd voor wat betreft haar/zijn capaciteiten en inzet en met zoveel mogelijk 
plezier naar school gaat. 
De adviezen van de basisschool zijn o.a. gebaseerd op de aanleg en de talenten van 
een leerling, de leerprestaties, de ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode, de 
concentratie, de motivatie, het doorzettingsvermogen en andere schoolse 
vaardigheden van een leerling en in het algemeen over alles wat van belang is bij het 
verder begeleiden van de leerling. De VO-school is uiteindelijk verantwoordelijk voor 
de aanname en toelating van de leerling. 
Om ons advies te onderbouwen wordt er in de groepen 7 en 8 een adviesdossier 
voor elke leerling gemaakt.  
Dit dossier bevat: 
-Een uitstroomstrook met daarop de uitslagen van de LVS toetsen van M6, E6, M7, E7 
en M8 voor begrijpend lezen en rekenen. 



-Een uitdraai van het Drempelonderzoek (afname in groep 8). 
-Adviesformulier (hierop staan de leerling gegevens die nodig zijn voor inschrijving en 
wordt het advies aangegeven). 
Daarnaast vindt er voor elke leerling een warme overdracht (één op één gesprek met 
de toekomstige mentor) plaats met de VO school waar de leerling heen gaat zodat de 
school elke leerling van de Molenwiek zo optimaal mogelijk kan begeleiden. 

Tijdspad adviesopbouw: 

Groep 6   

juni/juli Overdracht leerlingen Leerkracht en IB 

 Invoering Cito LVS in 

uitstroomoverzicht 

IB 

Groep 7   

september Kennismakingsgesprekken  Leerkracht 

januari Afname Cito LVS+ invoering 

in uitstroomoverzicht 

Leerkracht 

februari Rapportgesprek + 

uitstroomoverzicht 

bespreken  

Leerkracht 

jan/feb Open dagen VO ouders 

mei/juni Afname Cito LVS + invoering 

in uitstroomoverzicht 

Leerkracht 

juni/juli Rapportgesprek + 

uitstroomoverzicht 

bespreken  

Leerkracht 

Groep 8   

oktober Drempelonderzoek Leerkracht 

 Indien nodig NIO voor 

individuele lln 

Leerkracht en IB 

november Voorlopige 

adviesgesprekken 

Leerkracht 

januari Afname Cito LVS + invoering 

in uitstroomoverzicht  

Leerkracht 

 
Lwoo-pro 

(Leerwegondersteuning en 

 

ouders 



praktijkonderwijs) 

voorlichtingsavonden voor 

ouders 

 Bepaling eindadvies Leerkracht en IB 

februari Adviesgesprekken + 

ondertekening door ouders 

van het toelatingsrapport 

VO+  adviesdossier 

compleet en mee met 

ouders 

Leerkracht 

 Inschrijvingen op het VO ouders 

april Afname eindtoets (IEP)  

mei Uitslag IEP    Als een lln de 

eindtoets beter maakt dan 

verwacht, moet de 

basisschool het advies 

heroverwegen en kan het 

advies worden aangepast. 

Leerkracht en IB 

 Indien nodig wordt het 

formulier “heroverweging” 

ingevuld. 

Leerkracht 

 Ouder melden lln opnieuw 

aan 

ouders 

 

 

 Algemene informatie: 

 8.10 uur gaat de school open. 8.15 u: iedereen is aan het werk. 

 onvoldoende voor leertoets: de leerling krijgt een briefje mee waar een 

handtekening van de ouder(s) op moet komen. 

 Na elke vakantie moeten alle kinderen een boek hebben gelezen en deze mee naar 

school nemen. Op school wordt er dan een boekverslag gegeven of een 

boekpresentatie worden gedaan. (over de precieze invulling wordt de leerling ruim 

van tevoren geïnformeerd.) 

 Uitstapjes zullen wij, zodra de data bekend zijn, vermelden in de wekelijkse digiduif. 

Wij hebben regelmatig hulp nodig voor de begeleiding. We hopen dat u ons, zodra 

dit nodig is, kunt helpen bij de begeleiding.  



 Website www.molenwiek-dalton.nl. Op onze website is, naast een heleboel andere 

informatie, het onderwijsprofiel en de schoolgids te vinden. 

 Digiduif, wij informeren u wekelijks over de gang van zaken via Digiduif. Daarnaast 

gebruiken wij Digiduif voor het inplannen van gesprekken. 

 Contact. Mocht u een vraag hebben, een afspraak willen maken of uw kind is met 

een vreemd verhaal thuis gekomen, wilt u dan contact opnemen met de leerkracht? 

Bij voorkeur telefonisch (023-5336213) en anders per mail. 

Jikke.hornman@spaarnesant.nl 

Tim.van.der.peet@spaarnesant.nl 

Sandra.hof@spaarnesant.nl 

Mara.oud@spaarnesant.nl 

Irene.de.later@spaarnesant.nl 

Voor overige afspraken over de goede gang van zaken verwijzen wij u graag naar de 
schoolgids (zie bijlagen, hoofdstuk 5). In dit hoofdstuk vindt u extra informatie wanneer u 
vragen heeft over de volgende onderwerpen: 

5.1 Afspraken over de dagelijkse gang van zaken  
5.2 Schooltijden  
5.3 Allergie/medicijngebruik  
5.4 Op de fiets naar school  
5.5 Parkeren  
5.6 Het ophalen van kleuters  
5.7 Verzekering  
5.8 Vervanging zieke leerkrachten  
5.9 Jeugdbladen  
5.10 Schoolreizen  
5.11 Festiviteiten  
5.12 Texelreis groep 8  
5.13 Avondvierdaagse  
5.14 Excursies  
5.15 Douchen na gym  
5.16 Schoolbenodigdheden  
5.17 Sporttoernooien  
5.18 Stagiaires  
5.19 Klachtenprocedure  
5.20 Schorsing of verwijdering van een leerling  
5.21 Toptalenten sport en cultuur  
5.22 Afmaken werk na schooltijd  
5.23 Moeder- en vaderdag, wenskastjes  
5.24 AVG 
 

 Belangrijke data schooljaar 2018-2019 

Groep 7 Groep 8 

http://www.molenwiek-dalton.nl/
mailto:Jikke.hornman@spaarnesant.nl
mailto:Tim.van.der.peet@spaarnesant.nl
mailto:Sandra.hof@spaarnesant.nl
mailto:Mara.oud@spaarnesant.nl
mailto:Irene.de.later@spaarnesant.nl


17-09 kennismakingsgesprekken 19-09 kinderen vrij ivm spaarnesant festival 

18-09 schoolreisje 03-10 start kinderboekenweek 

19-09 kinderen vrij ivm spaarnesant festival 13-11 filmschuur ‘echt gebeurd’ 

03-10 start kinderboekenweek 19-11 start voorlopige adviesgesprekken 

13-11 filmschuur ‘echt gebeurd’ 04-12 inloopavond 

04-12 inloopavond 19-12 kerstdiner 

19-12 kerstdiner 14-01 start LVS toetsen 

14-01 start LVS toetsen 08-02 rapporten mee 

08-02 rapporten mee 11-02 start oudergesprekken 

11-02 start oudergesprekken 12-04 koningsspelen 

12-04 koningsspelen 16-04 IEP (eindtoets) 

18-04 voorjaarsontbijt + Sint Juttemis  18-04 voorjaarsontbijt + Sint Juttemis  

08-05 schoolfoto 08-05 schoolfoto 

13-05 start LVS toetsen 24-05 sportdag groep 7/8 

24-05 sportdag groep 7/8 11-06 t/m 14-06 kamp Texel 

18-06 wendag 18-06 start avondvierdaagse 

18-06 start avondvierdaagse 21-06 rapporten mee 

21-06 rapporten mee 24-06 start oudergesprekken 

24-06 start oudergesprekken 02-07 dankdag 

02-07 dankdag 03-07 & 04-07 afscheid groep 8 

 

Met vriendelijke groet, 

De leerkrachten van groep 7 en 8 


