
Ouderinformatie groep 7

Op deze pagina leest u informatie die specifiek van toepassing is op groep 7
Algemene informatie die alle groepen aangaat is te lezen in onze schoolgids. U vindt de
schoolgids op deze website onder “Documenten”.

Groep 7 bestaat uit 24 kinderen, dit zijn 13 meisjes en 11 jongens.

De leerkrachten van groep zijn Meester Sytze en juf Danielle
De verdeling van werkdagen is als volgt:
maandag: juf Daniëlle
dinsdag: meester Sytze
woensdag: meester Sytze
donderdag: juf Danielle
vrijdag: meester Sytze

Gymdag: Dinsdag en Vrijdag

De  Alles-in-1-projecten die dit schooljaar aan de orde komen, zijn:
- Afrika en Azië (zomer-herfst)
- Gouden Eeuw (herfst-kerst)
- Vervoer en Verkeer (kerst-voorjaar)
- Schoolbreed: Kleding en Sport (voorjaar-mei)
- Milieu en Kringloop (mei-zomer)

Typisch groep 7
In groep 7 gaan we verkeersexamen doen. Het theorie-examen is op maandag 27 maart en
het praktijkexamen wordt nog bekend gemaakt. De kinderen krijgen voor het eerst cijfers op
toetsen en rapport en aan het eind van het jaar krijgen de kinderen hun voorlopig advies.

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
- verkeer: Wijzer door het verkeer
- muziek: Eigenwijs
- drama: Drama-online
- mediawijsheid: Mediamasters
- sociaal-emotionele ontwikkeling: Kanjertraining

Huiswerk
In groep 7 krijgen de kinderen maximaal twee keer in de week huiswerk. Ze hebben altijd
een week de tijd om hun huiswerk te maken, leerwerk vaak twee weken. Om het huiswerk te



kunnen inplannen hebben de kinderen een eenvoudige agenda nodig.

Boekbespreking:
In groep 4 t/m 8 houden alle kinderen een boekbespreking. De tips voor de boekbespreking
krijgt uw kind mee naar huis als we starten met de boekbespreking

Werkstuk en spreekbeurt:
In groep 7 maken de kinderen ook een werkstuk en houden ze een spreekbeurt. De tips
hierover krijg uw kind ook mee naar huis als we van start gaan met de werkstukken.

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.
Wilt u een gesprek met een van ons? Dan kunt u een mailtje sturen of ons even aanspreken
na schooltijd.

Sytze: sytze.pijp@ekcdeolijfboom.nl
Danielle: danielle.rinsma@ekcdeolijfboom.nl

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