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Inhoud  

 

Rekenen 
Komende weken starten we aan blok 9 van rekenen. Het laatste blok voor de Centrale Eindtoets. In dit blok herhalen 
we het optellen en aftrekken met breuken, vermenigvuldigen en delen met breuken en aflezen en interpreteren van 
tabellen en grafieken.  
Ook gaan we dit blok weer verder met het werken aan onze specifieke rekendoelen voor de Centrale Eindtoets. De 
afgelopen weken hebben we de volgende twee doelen met de klas behaald: 
- Ik kan tijdstip en tijdsduur bepalen. 
- Ik  snap delen met geld en ik begrijp het verschil tussen 3 cent en 0,03 cent.  
 
Spelling 
Komende woensdag, 31 maart, gaan de leerlingen de spellingtoets van blok 6 maken. Vervolgens gaan we starten 
met blok 7, een blok waarin we verder gaan met het herhalen van de belangrijkste spellingregels, grammaticaregels 
en werkwoordspellingsregels.  
 
Tijdjagers 
Vrijdag 9 april gaat groep 8A het spel behorende bij het bibliotheekproject ‘tijdjagers’ spelen. Het project zal na deze 
dag worden doorgegeven aan groep 8B. 
 
Centrale Eindtoets 
Komende week gaan de leerlingen de Centrale proefcito op papier maken. Dit is een 
Centrale Eindtoets van een ander jaar. Op deze manier bereiden we de leerlingen 
nog beter voor op wat er komen gaat in april. Ze raken meer gewend met de 
vraagstellingen en kunnen zien waar ze staan en waar ze de komende weken nog 
aan kunnen werken. 
Deze proefcito wordt afgenomen op maandag 29 maart en donderdag 1 april. Het 
zou fijn zijn als uw kind op deze dagen in de ochtend geen afspraken heeft bij de 
orthodontist en dergelijke.  
 

 
Burgerschap 
 
 
Bordsessies 
Tijdens de groepsvergaderingen zijn er weer bepaalde pedagogische doelen opgesteld. 
In groep 8A hebben we het gehad over het nut van ‘ophalers’ en hebben we hier democratisch een beslissing over 
gemaakt. Ons doel voor de komende periode is dat we gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor onze spullen 
op school. De taakjes binnen de groepen vervallen hierdoor, waardoor we meer gezamenlijkheid als groep gaan 
dragen.  
In groep 8B zijn we bezig geweest met groepsvorming. Zo hebben we gesprekken gevoerd over wat gepaste reacties 
op elkaar zijn in de klas en is het gegaan over het voetballen in de pauze. Verder hebben we de hele week het 
complimentenballetje rond laten gaan. Aan het eind van de dag was het de vraag wie het complimentenballetje toch 
had gehad. Wie heeft er een complimentje van iemand gekregen en wie heeft ze uitgedeeld? We gaan hier volgende 
week mee door! Ook hebben we vandaag (vrijdag) allemaal nieuwe plekken gekregen in de klas.  
  



 
Bureau HALT 
3 keer per jaar komt Bureau HALT op school om voorlichtingen te geven aan de groepen 8. Dit jaar hebben we al een 
voorlichting gehad over ‘overlast rondom de jaarwisseling’ en ‘jeugdcriminaliteit’. Vrijdag 9 april komen ze langs voor 
de voorlichting ‘invloed v.d. groep’. Door corona hebben de huidige groepen 8 vorig jaar één voorlichting minder 
gehad. Deze zal nog ingehaald worden in mei en deze voorlichting gaat over ‘online veiligheid’. A.d.h.v. maatregelen 
op er telkens gekeken of de voorlichting live of digitaal plaatsvindt.  
 
 
 

Organisatie 

 

 
Inschrijven op de middelbare scholen 

Vorige week hebben alle leerlingen zich aangemeld op een middelbare school. Wat fijn om te zien en horen dat dit 

ondanks alles goed is gelukt. Op woensdag 17 maart kregen we het fijne nieuws te horen dat geen enkele school, 

waar onze leerlingen zich voor hadden aangemeld, loting heeft.  Nu nog even tot april/mei wachten voor de 

definitieve plaatsing op de middelbare scholen.  

 

 

Belangrijke data 

  

 

- Maandag 29 maart en donderdag 1 april: afname Centrale Proefcito 

- Dinsdag 30 maart: juf Michelle heeft een werkdrukakkoorddag, dit betekent dat juffrouw Debby deze dag in 

de klas staat.  

- Maandag 5 april: tweede paasdag Alle leerlingen zijn deze dag vrij 

 

 

 

Verjaardagen 

- Dinsdag 30 maart wordt Roan 11 jaar! 

 

  

Met vriendelijke groeten, 
 
Koen Fokkinga en Michelle van Hoof 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 9 april.  


