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Inhoud 

  
Rekenen  
Vandaag zijn we begonnen met het oefenen van de verhaaltjessommen. We willen ze leren dat er in een contextsom 
sommige woorden staan die een hoeveelheid aangeven, bijvoorbeeld ‘meer’ of ‘minder’. Maar ook bij termen als 
‘het verschil’, ‘ongeveer’ of ‘hoeveel is het samen’ leren we ze een verband te leggen welke som (plus, min, keer of 
gedeeld door) daarbij hoort. Vaak moeten leerlingen in één som ook twee bewerkingen uitvoeren. De leerlingen 
kunnen zelf contextsommen oefenen op redactiesommen.nl of citotrainer.nl. 
 
Kinderboekenweek 
Woensdag is de Kinderboekenweek gestart. Dit jaar is het thema ‘Geschiedenis’. Deze week heeft als doel om de 
leesmotivatie van leerlingen te stimuleren. In de klas proberen we meer voor te lezen en leerlingen te laten 
voorlezen. Met begrijpend lezen hebben we ook een tekst gehad over de Kinderboekenweek. 
 
Geschiedenis 
Bij geschiedenis zijn we begonnen met het eerste thema, de Eerste Wereldoorlog. We hebben met de leerlingen in 
spelvorm gekeken welk land ze waren, wie bij elkaar hoorden en wie tegenstanders van hun land waren. Daarna 
hebben we het gehad over welke landen er hoorden bij de Centralen en welke landen hoorden bij de Geallieerden.  
 
Creatief 
Om in het thema van de Kinderboekenweek te blijven, hebben we met tekenen een opdracht over drie beroemde 
schilderijen uit de kunstgeschiedenis. De Mona Lisa, Het meisje met de parel en het zelfportret van Vincent van 
Gogh. De opdracht is dat leerlingen een gedeelte van het schilderij hebben gekregen en er zelf een eigen draai aan 
geven.  
 

Voortgezet Onderwijs  
In de eerste week van maart gaan alle leerlingen van groep 8 zich inschrijven voor een middelbare school. Dat duurt 
nog even natuurlijk, maar het is goed als leerlingen en ouders zich dit jaar al gaan oriënteren op de verschillende 
scholen. Wat past er bij uw kind en waar zal hij/zij zich prettig voelen. We bespreken in de klas waar de interesses 
van de leerlingen liggen en waar ze denken ongeveer uit te stromen als je kijkt naar hun niveau.  
Op donderdag 29 oktober zal onze jaarlijkse informatieavond plaatsvinden over het Voortgezet Onderwijs en 
kunnen leerlingen zich inschrijven voor een presentatie via Teams van een VO-school. De brief hierover ontvangt u in 
de loop van volgende week. 
 
Gezien de coronamaatregelen zijn middelbare scholen nog zoekende hoe ze de leerlingen en ouders zo optimaal 
mogelijk kunnen bereiken. In de bijlage vindt u een voorlopig overzicht van alle informatiemomenten en open 
dagen. Ook staat vermeld in het document welke niveaus de verschillende scholen aanbieden en waar ze in 
uitblinken. Wilt u zeker weten of een informatiemoment doorgaat? Houd dan zelf de site van de desbetreffende 
school in de gaten.   
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Burgerschap 

 
 

Capoeira 

Deze week hebben we de laatste les gehad in het kader van muziekinstrumenten. Er was een mogelijkheid om een T-

shirt te winnen als ze de tien aangeleerde bewegingen van Capoeira konden laten zien.  

 

Theaterlessen 

Ook deze lessen zijn afgerond vanuit de ‘Brede School’. Wij gaan weer verder met dramalessen in de klas. 
 
 

 
Organisatie 
 
 
Bureau Halt 
Aanstaande dinsdag komt een medewerker van Halt wederom bij ons in de klas. Deze les staat in het teken van 
‘online veiligheid’. De eerste les ging over ‘groepsdruk’. Dit was een leerzame les en we zijn nieuwsgierig naar de 
volgende les. 
 
VO-avond  
Zoals eerder doorgegeven staat de VO-avond gepland op donderdag 29 oktober. Deze avond gaat dit jaar in digitale 
vorm plaatsvinden.  
Komende maandag ontvangt uw kind een inschrijfformulier met uitleg over deze avond, hierbij zit 
een inschrijfstrookje waarop u samen met uw kind kenbaar kunt maken naar welke scholen u wilt luisteren. 
Dit strookje ontvangen wij graag uiterlijk dinsdag 13 oktober.   
 
 

Belangrijke data 

 

 

- Dinsdag 6 oktober: gastles Halt 
- Donderdag 29 oktober: VO-avond 

 
 

Verjaardagen 

 
 

Hieperdepiep hoera voor: 
 
Storm wordt 5 oktober 10 jaar! 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

De leerkrachten van groep 7 



 
Bianca van Beek, Debby Mutsaers (7A) 

Erik van Woerden en Rachel Smets (7B) 
 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 9 oktober. 


