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Inhoud 

  

Algemeen 
De groepen 7 hebben de afgelopen weken weer een beetje het ‘oude gevoel’ van in de klas zijn 
teruggekregen. We hebben tussendoor veel spelletjes gedaan om weer aan elkaar te wennen en we zijn 
ook nieuwsgierig naar elkaar geweest om zo elkaar te kunnen begrijpen, helpen en ondersteunen. De 
Cito’s zijn zo goed als klaar en de resultaten kunt u ook al in Parnassys terugzien. We zijn erg trots op de 
leerlingen. In twee weken tijd hebben we belangrijke zaken herhaald, maar we hebben onze leerlingen ook 
gevraagd waar ze nog hulp bij nodig hadden. Dit om ze met een vertrouwd en goed gevoel aan de Cito’s te 
laten werken. En wat hebben ze het goed gedaan. Ze hebben laten zien wat ze al snappen en wat ze nog 
niet beheersen. De leerkracht gaat hierover in gesprek met de leerlingen en analyseert de toets. Ook heeft 
de leerkracht tijdens het maken van de toets geobserveerd. Op basis van deze observaties, gesprekken en 
uitslagen, en vooruitkijkend naar de doelen van eind groep 7, maakt de leerkracht een plan voor de 
komende periode. Op deze manier sluiten we aan bij de onderwijsbehoeften van de leerling(en).  
 
 
Spelling 
De groepen 7 zijn gestart met blok 6 waarin we het trottoirwoord al 
hebben geleerd en geoefend. Ook hebben we al geoefend met het 
persoonlijk voornaamwoord. We hebben ook veel aandacht 
geschonken aan het herhalen van de categorieën die getoetst 
werden op de Cito. Dit hebben we o.a. gedaan middels ons 
categorieënschrift waarin we de regels hebben geschreven en 
passende woorden hebben genoteerd. Dit hebben de leerlingen vaak 
geoefend en herhaald, zowel individueel als klassikaal.  
 
 
 
 
Rekenen 
Voor rekenen hebben de leerlingen een ‘test jezelf’ van blok 6 en 7 gemaakt. Met als doel om te 

onderzoeken, waar sta ik, wat beheers ik en/ of waar heb ik nog hulp bij nodig. De leerkracht kan op een 

extra rekenmoment terugpakken op nog niet beheerste rekendoelen, zoals de grote deelsom, maar we 

kunnen op deze manier ook wel al starten het nieuwe blok, blok 8. De ‘test jezelf’ is dus geen toetsmoment 

wat u terug kunt vinden in Parnassys. Over blok 6 en 7 zullen wij onze bevindingen noteren op papier en 

later benoemen in het rapport.  

 

  



 

Taal 

Voor taal zijn we ook gestart met een nieuw thema 

‘helden’. De leerlingen hebben alweer 20 nieuwe 

woorden geleerd die te maken hebben met ‘helden’. Deze 

woorden zijn aangeboden en worden in het thema verder 

ingeoefend. Ook hebben de leerlingen een denkgesprek 

leren voeren door na te denken over hun mening bij 

heldendaden, waarbij ze hun mening moesten 

beargumenteren.  

 

Ook hebben ze geoefend met het zich kunnen verplaatsen in 

de mening van een ander. In de schrijfles hebben ze een held 

moeten omschrijven a.d.h.v. de stappen die nodig zijn om een 

heldere beschrijving te geven.  

 

 

 

 

 

 

Burgerschap 

 
 
Nieuwe fase van groepsvorming 
In groep 7B is vandaag de vervanger voor juf Rachel gestart, Jan Pieter Heidema. Bij een nieuwe leerkracht 
hoort dat er tijd genomen wordt om elkaar beter te leren kennen, nieuwsgierig zijn naar elkaar, elkaar 
proberen te begrijpen is daarbij van belang. Er zal dus ook weer even een stapje terug gedaan moeten 
worden door de klas om met de nieuwe leerkracht Jan Pieter te delen waar zij staan als klas: 
- wat zijn de waarden van groep 7B; 
- wat zijn vaste afspraken in de klas, zoals: hoe stellen wij een vraag, wat als mijn potlood kwijt is enz; 
- hoe verloopt bij ons een leswisseling; 
 
Om een nieuwe fase van groepsvorming zo fijn mogelijk te laten verlopen voor iedereen is het goed om 
even samen terug te blikken op de kennis, houding en vaardigheden van de groep.  
 
Groepsvorming 
Voor beiden groepen is een nieuwe fase aangebroken. We zijn lang in Lockdown geweest, hebben elkaar 
fysiek niet gezien, we zijn persoonlijk misschien ook veranderd. De leerkracht besteedt hier in de groep 
aandacht aan door hier het gesprek over te voeren, maar ook door samenwerkingsspellen en tussendoor 
spelletjes te doen. Alles ten behoeve van een fijn (leer)klimaat.  
 
Lentekriebels 
Komende week is het weer de Week van de Lentekriebels. Dit is een nationale projectweek voor het 
speciaal- en basisonderwijs. In deze week geeft de school les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. 
Dit jaar staat de week van de lentekriebels van 15 t/m 19 maart 2021 in het thema van: ‘Seksuele en 
gender diversiteit!’  
De school sluit met de lessen rationele en seksuele vorming aan op de ontwikkelingen van elke 
leeftijdsgroep en ondersteunt leerlingen met het geven van juiste informatie en het leren van 



 

vaardigheden. Leerlingen raken zo ook vertrouwd met de onderwerpen en vinden het normaal om 
hierover te communiceren. Ze worden zich bewust van hun eigen en andermans gevoelens en leren dat ze 
hun mensen, wensen en grenzen mogen aangeven. 
 
Meer informatie over de Week van de Lentekriebels vindt u op www.weekvandelentekriebels.nl.  
 
Voor verdere vragen over de Week van de Lentekriebels kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind. 
 

 

 

 

 

 

 

Organisatie 

 

Inzien CITO M-toetsen  
Zoals hierboven beschreven kunt u de scores van uw kind al inzien in Parnassys. De grafiekjes ontvangt u 
van ons ook op papier eind maart.  
 
Verlof juf Rachel  
Zoals u al eerder gelezen heeft is juf Rachel met verlof gegaan. We hebben een vervanger gevonden voor 
juf Rachel en heten Jan Pieter Heidema van harte welkom op onze school in groep 7B. Hieronder zal hij zich 
aan u voorstellen. We wensen juf Rachel een fijn verlof toe en kijken uit naar de komst van haar tweede 
kindje.  
 
Even voorstellen: Jan Pieter Heidema 
Zie hiervoor de bijlage.  

 
Vakantierooster schooljaar 2021-2022  
In onderstaand overzicht staan de schoolvakanties en feestdagen van schooljaar 2021-2022 opgenomen. 
De studiedagen worden nader bepaald en ziet u daarom nog niet terug in dit overzicht. 
 



 

 
 
 

Belangrijke data 

 

 

• Van 5 t/m 19 maart ‘Week van de lentekriebels’; 

• 23 maart eerstvolgende persconferentie; 

• 2de kamer verkiezingen 17 maart; 

 

 

 

Verjaardagen 

 
 
 

 
Wij feliciteren:  
 
Yara van den Boomen, zij wordt donderdag 18 maart 11 jaar. 
 

 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

De leerkrachten van groep 7 

Bianca van Beek, Debby Mutsaers (7A) 

Erik van Woerden en Jan Pieter Heidema  (7B) 

De eerstvolgende nieuwsbrief ontvangt u van ons op vrijdag 26 maart. 


