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Inhoud  

 

Voortgang  
De afgelopen twee weken hebben we een aantal blokken afgesloten met een toets en zijn we begonnen met nieuwe 
blokken. Zo zijn we gestart met een nieuw blok taal, spelling, rekenen, geschiedenis en topografie. Een aantal van 
deze blokken worden de komende weken alweer afgesloten met een toets. Door regelmatig een toetsmoment in te 
bouwen houden we grip op hoe de leerlingen het doen en of we “op koers” liggen.  
 
Rekenen 
Na de eerste rekentoets van het schooljaar, hebben we besloten om twee rekengroepen te maken. In de klas van 
meester Koen zitten de leerlingen die eind vorig jaar een A, B of C score hebben behaald. In de klas van juf Michelle 
zitten de leerlingen die eind vorig jaar een D of E score hebben behaald. Op deze manier kunnen we beter 
differentiëren. Na elke toets bekijken we of de leerlingen nog in de juiste klas zitten.  
 
Vanaf volgende week gaan we op vrijdag extra aandacht besteden aan redactiesommen, zoals deze ook in de CITO 
gebruikt worden. Hiervoor blijven de leerlingen in hun eigen klas. We delen de groepen dan dus niet op.  
 
Verkeer 
Het is op het moment nog niet duidelijk wanneer het praktijkexamen voor verkeer plaats vindt. In de klas 
onderhouden we de kennis door te oefenen op de takenkaart en we maken soms online een quiz. De groepen 8 
hebben deelgenomen aan de Verkeersquiz regio Zuidoost-Brabant. Groep 8B is hierbij in de top 5 terecht gekomen 
en speelt daarom komende dinsdag een online finale.  
 
Voortgezet Onderwijs 
In de eerste week van maart gaan alle leerlingen van groep 8 zich inschrijven voor een middelbare school. Het is 
belangrijk dat leerlingen en ouders zich goed oriënteren op de verschillende scholen. Gezien de coronamaatregelen 
zijn middelbare scholen nog zoekende hoe ze de leerlingen en ouders het beste kunnen bereiken. In de bijlage vindt 
u een voorlopig overzicht van alle informatiemomenten en open dagen. Ook staat vermeldt 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 
 
 
Gouden weken 
We zitten nog midden in de “gouden weken”. Dit zijn de eerste weken van het schooljaar waarin een groep zich 
(opnieuw) vormt. Om dit groepsproces een steuntje in de rug te geven, hebben we de afgelopen tijd veel activiteiten 
gedaan. Zo zijn er de extra zelfverdedigings- en dramalessen geweest. Deze hebben we van de week week afgerond.  
Verder zijn we in de klas bezig met coöperatieve werkvormen, groepsvormingsactiviteiten en de kernwaarden in de 
klas.  
  



 
 

 

Organisatie 

 

 

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.  

 

‘Ik op het Sondervick’ 

Op dinsdag 13 oktober zouden wij met de groepen 8 een dag naar het Sondervick gaan. Dit om alvast te ‘proeven’ 

hoe een middelbare schooldag eruit ziet. In verband met de huidige ontwikkelingen rondom het coronavirus kan dit 

helaas niet doorgaan.  

 

 

Belangrijke data 

  

 

- Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober: herfstvakantie 

 

Toetsen 

- dinsdag 6 oktober: topografie continenten, wateren en gebergten 

- donderdag 15 oktober: geschiedenis thema 1 

- vrijdag 16 oktober: taal televisie 

 

Verjaardagen 

- Koen wordt vrijdag 16 oktober 12 jaar!  

- Lisa wordt zaterdag 17 oktober 11 jaar! 

 

 
 
Met vriendelijke groeten, 
Koen Fokkinga en Michelle van Hoof 

 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 16 oktober 


