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Inhoud  

 

Rekenen 
Op dit moment zijn wij bezig met blok 4. In dit blok behandelen we de onderdelen: delen met kommagetallen, delen 
met breuken, relatie breuken, procenten en kommagetallen en het berekenen van oppervlakte en inhoud. Verder zijn 
wij de leerlingen aan het begeleiden in het maken van redactiesommen. Hoe haal ik de som er uit? Welke strategie 
pas ik toe om de som op te lossen? 
Als uw kind zelf nog meer wil oefenen op dit vakgebied zijn de volgende twee sites aan te raden: 
https://www.citotoets-oefenen.nl/cito-groep-8 (Junior Einstein) 
https://leestrainer.nl/Oefenopgaven.htm  
De sites zijn ook te gebruiken voor de vakgebieden begrijpend lezen en taalverzorging.  
 
Voortgezet Onderwijs 
De middelbare scholen zijn allemaal hard aan het werken om de informatieavonden en open dagen door te laten 
gaan. Zowel ‘live’ als ‘digitaal’. Houdt de sites van de middelbare scholen goed in de gaten, omdat ze bijna overal 
met een inschrijfformulier werken.  
Wanneer er verder vragen zijn horen wij het graag.  
 
Nationale Voorleeswedstrijd 
De komende weken gaan wij op zoek naar de voorleeskampioen van basisschool EigenWijs van de groepen 7 en 8. 
De leerlingen die hier aan deel willen nemen, gaan een stukje voorlezen uit een boek op groep 8 niveau. De rest van 
de klas is de jury. Aan de hand van deze jureringen komt er een winnaar van de klas uit de bus. Deze 4 winnaars 
nemen het tegen elkaar op in de grote schoolfinale, op vrijdag 4 december. De winnaar van deze finale mag door 
naar de regionale finales. Of deze op dezelfde manier doorgang vinden als andere jaren, is natuurlijk de vraag 
rondom de corona ontwikkelingen.  
 
Week van de rechten van het kind 
Op vrijdag 20 november organiseert UNICEF de tweede editie van de Grootste Kinderrechtenles. Het doel van deze 
les is dat kinderen leren wat hun rechten zijn, want daar hebben ze recht op. Ook wij nemen hier aan deel.  
 
B8 CITO 
In week 47 gaan wij starten met de B8 CITO. Dit zijn toetsen op de vakgebieden rekenen, begrijpend lezen, spelling 
en werkwoordspelling. In onderstaande tabel zit u wanneer we de toetsen afnemen. 

Donderdag 19 
november 

Vrijdag 20 november Maandag 23 
november 

Dinsdag 24 november Woensdag 25 
november 

Taak 1 spelling Taak 2 spelling Taak 1 
werkwoordspelling 

Taak 3 begrijpend 
lezen 

Taak 2 
werkwoordspelling 

Taak 1 begrijpend 
lezen 

Taak 2 begrijpend 
lezen 

Taak 1  
rekenen 

Taak 2 rekenen Taak 3 rekenen  

Op donderdag 26 november is er ruimte om CITO’s in te halen. 
Probeer er rekening mee te houden om op deze dagen geen orthodontistafspraken en dergelijke te plannen.  
 
 
 
 
 

https://www.citotoets-oefenen.nl/cito-groep-8
https://leestrainer.nl/Oefenopgaven.htm


 

 

Burgerschap 
 
 
Bordsessies 
In de klas staat er op woensdag de groepsvergadering op de agenda. Tijdens deze vergadering wordt er gesproken 
over kwesties die in de klas spelen en we bespreken de doelen die we als groep willen bereiken. Doordat deze 
doelen samen met de leerlingen opgesteld worden, zijn ze beter betrokken bij het behalen van dit doel. Als 
voorbeeld: ‘Wanneer de timer stopt, zitten we klaar voor de volgende les’ en ‘Wij zijn aardig en eerlijk tegen elkaar’. 
Deze doelen zijn terug te vinden op het whiteboard in de klas. Samen met de acties die hiervoor nodig zijn en de 
behaalde resultaten.  
 
Pleinwacht 
In de groepsvergadering is de mogelijkheid besproken om met een pleinwacht te werken. Twee leerlingen uit groep 
8 hebben dan de taak om de leerkrachten te helpen bij het surveilleren. Mogelijke taken zijn bijvoorbeeld: aanwezig 
en zichtbaar zijn op het plein en een positieve uitstraling geven en het geven van eenvoudige feedback aan 
medeleerlingen.  
Dit zijn wij met de klas aan het bespreken in het kader van burgerschap (verantwoordelijkheid en participatie). We 
gaan dit verder uitwerken met de klassen en hopen dit na de kerstvakantie te kunnen starten.  
 

 

Organisatie 

 

 

Verkeersexamen praktijk 

De organisatie van het praktijkexamen verkeer heeft ervoor gekozen om dit examen in mei 2021 af te nemen. In 

deze week wordt de praktijktoets dan bij zowel groep 7 als groep 8 afgenomen. Aangezien onze groepen vorig jaar 

geen praktijkexamen hebben kunnen uitvoeren i.v.m. Corona, gaan zij hier dus aan deelnemen. Wanneer we hier 

meer informatie over hebben hoort u van ons.  

 

Ontruimingsoefening 

Op dinsdag 17 november a.s. staat er een ontruimingsoefening gepland. Dit houdt in dat 
we in de praktijk gaan oefenen wat de acties zijn bij een ontruiming. De leerlingen 
worden vooraf voorbereid, zodat ze weten wat er van hen verwacht wordt. 
 

Sinterklaas 

Dit schooljaar vieren we Sinterklaas op donderdag 3 december. Deze dag zal i.v.m. corona een andere invulling 
krijgen dan normaal. Er zal geen aankomst op het schoolplein zijn zoals andere jaren. De sint en pieten komen echter 
wel naar school. In de nieuwsbrief van vrijdag 20 november ontvangt u daar meer informatie over. 
We hebben ervoor gekozen om geen surprise te doen, omdat we het niet verstandig vinden om ouders en leerlingen 
naar de winkel te sturen om cadeautjes, lekkernijen etc. te halen. Wat de precieze invulling zal zijn wordt in de klas 
met de leerlingen besproken en daar zal u te zijner tijd over geïnformeerd worden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Belangrijke data 

  

 

- dinsdag 10 november: studiedag, de leerlingen zijn deze dag vrij 

- dinsdag 17 november: ontruimingsoefening 

 

Toetsen 

- woensdag 11 november: Engels toets blok 2 

- donderdag 12 november: topografie toets ‘Afrika’ 

- maandag 16 november: begrijpend lezen toets 

- dinsdag 17 november: spelling toets blok 3 

- woensdag 18 november: taal toets blok 3 

De rapporten komen eraan 😉 

 

Verjaardagen 

- Luca wordt zondag 15 november 11 jaar! 

- Lukas wordt zondag 15 november 12 jaar! 

- Alex wordt woensdag 18 november 12 jaar! 

- Shady wordt donderdag 19 november 12 jaar! 

 

Met vriendelijke groeten, 
Koen Fokkinga en Michelle van Hoof 

 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 20 november 


