
Groep 8B

Op deze pagina leest u informatie die specifiek van toepassing is op groep 8b.
Algemene informatie die alle groepen aangaat is te lezen in onze schoolgids. U vindt
de schoolgids op deze website onder “Documenten”.

Groep 8b bestaat uit 20 kinderen, dit zijn tien meisjes en twaalf jongens.

De leerkrachten van groep 8b zijn juf Tabitha Roorda en juf Marlijn Rolvink
Juf Tabitha werkt op de maandag en de dinsdag en juf Marlijn werkt op woensdag,
donderdag. De vrijdag werkt juf Marlijn tot de kerstvakantie, daarna neemt juf Tabitha
deze dag over.

Gymdag: dinsdag en donderdag, zonder de benodigde gymkleding (shirt, broek,
turnpak en gymschoenen) kan er niet worden deelgenomen aan de gymles.

De thema’s / Alles-in-1-projecten die dit schooljaar aan de orde komen, zijn:
- Nederland
- Milieu en kringloop
- Communicatie
- Kleding en Sport
- Middeleeuwen

Typisch groep 8

Kamp
Aan het begin van het schooljaar gaan we met groep 8 op kamp. We gaan van
woensdagochtend t/m vrijdagochtend op pad en leren elkaar zo in een andere
omgeving nog beter kennen.

Schooladvies
Dit wordt gebaseerd op inzet/motivatie en resultaten die uw kind in de loop van de
jaren heeft laten zien/ weten te realiseren.
Dit schooladvies maken we definitief bij het uitreiken van het eerste rapport, het
rapport wordt in week 7 van 2023 meegegeven en in week 8 bespreken we dit en
ontvangt u het definitieve schooladvies.

Schoolkeuze
Met dit voorlopige schooladvies kunt u op pad om samen met uw kind een geschikte
school te zoeken. We raden u aan om gedurende het schooljaar veel gebruik te maken
van de mogelijkheden die geboden worden bij de diverse scholen in de vorm van
kijkavonden, open huizen etc.. Met het definitieve advies kunnen we uiteindelijk de
plaatsing op de gewenste/passende school gaan regelen.



Informatieavond Passie en Greijdanus
Elk jaar proberen wij als school twee voortgezet onderwijs instellingen uit te nodigen
voor een informatieavond bij ons op school. Met deze scholen hebben wij contact,
omdat we ons weten verbonden in Jezus. Het zijn beide scholen met een pedagogisch
klimaat waarbij het samen christen zijn voorop staat en nadrukkelijk aandacht krijgt.
Nadere informatie hierover ontvangt u separaat in een van de mails van de
groepsleerkracht.

Eindtoets
Dinsdag 18 april en woensdag 19 april is de IEP-eindtoets. Deze toets wordt door alle
leerlingen gemaakt en is een onafhankelijk gegeven om te toetsen of het schooladvies
van de basisschool klopt. Indien de resultaten hoger uitvallen en ouders en leerling
zien graag het advies naar boven bijgesteld, dan is dat bespreekbaar.

De methodes die we in deze groep gebruiken zijn:
- godsdienst: Levend Water, Kids dichtbij God
- rekenen: Getal en Ruimte junior
- taal, spelling en grammatica: Alles Apart
- wereldoriëntatie: Alles-in-1
- begrijpend lezen: Alles-in-1/Alles Apart
- verkeer: Wijzer door het verkeer
- topografie: Geobas

Huiswerk groep 8:
● aanschaf en gebruik van een agenda is verplicht;
● Bijbelboeken worden uit het hoofd geleerd, elke 2 weken komt er een stukje bij;
● topografie: elke 2 weken (afwisselend met Bijbelboeken)
● redactiesommen of grammatica of werkwoordspelling: elke week een werkblad;
Tot de herfstvakantie krijgen de kinderen 2 keer huiswerk in de week. Tussen de
herfst- en kerstvakantie wordt dat 4 keer per week (inclusief boekbespreking). Na de
kerstvakantie wordt dat 3 keer per week (inclusief 2x een werkstuk en een
spreekbeurt).

Boekbespreking:
In groep vier t/m acht houden alle kinderen een boekbespreking. Wanneer we hiermee
beginnen krijgt u een mail met informatie.

Communicatie
We gebruiken de app Parro (of de website talk.parro.com) voor snelle communicatie
met ouders: bijv. het versturen van korte berichten of oproepjes, het delen van foto’s
en video’s. Ook plannen we tienminutengesprekken via Parro. Ouders kunnen via Parro
onderling gesprekken met elkaar starten, hierdoor zijn klassenlijsten met adres- en
telefoongegevens overbodig.  Langere (week)berichten ontvangt u per mail.
Wilt u een extra gesprek met een van ons, dan kunt u dit via de mail aanvragen
(marlijn.rolvink@ekcdeolijfboom.nl of tabitha.roorda@ekcdeolijfboom.nl )

mailto:chris.veurink@ekcdeolijfboom.nl


Ziekmelden
Ziekmelden kan telefonisch en via parro, het algemene telefoonnummer van school:
0570 - 820225. De conciërge zorgt dan dat uw melding bij de leerkracht terecht komt.


