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 19 kinderen, dit zijn 7 meisjes en 12 jongens. De leerkrachten van groep 7 zijn
juf Danielle en meester Sytze. De verdeling van werkdagen is als volgt:
● maandag: juf Danielle
● dinsdag: juf Danielle
● woensdag: meester Sytze
● donderdag: meester Sytze
● vrijdag: meester Sytze
Gymdag: we gymmen op vrijdagochtend
De Alles-in-1-projecten die dit schooljaar aan de orde komen, zijn:
● Mensen (van zomer tot herfst)
● Amerika, Australië, Antarctica en Oceanen (tussen herfst en kerst)
● Moderne Geschiedenis (tussen kerst en voorjaar)
● Kunst (tussen voorjaar en mei - met de hele school)
● Geloof (tussen mei en zomer)
Typisch groep 7
Wat is er nieuw of bijzonder in groep 7?
● We doen dit jaar het verkeersexamen, zowel theoretisch als praktisch.
● Bij topo leren we de aardrijkskundige namen van Europa.
● De kinderen werken voor het eerst wekelijks met hun agenda.
● Op de rapporten krijgen de kinderen nu ook cijfers voor verschillende vakken.
De methodes die we in deze groep gebruiken zijn:
● godsdienst: Levend Water, Kids dichtbij God
● rekenen: Getal en Ruimte Junior
● taal, begrijpend lezen, spelling en grammatica: Alles Apart
● wereldoriëntatie: Alles-in-1
● verkeer: Wijzer door het verkeer
● sociale emotionele ontwikkeling: Kanjertraining
● topografie: GeoBas
Huiswerk
Hierover heeft de school een document opgesteld, waarin onze visie op huiswerk, de opbouw van
het huiswerk vanaf groep 3 en de rol van ouders hierbij is beschreven.
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 gesprek met ons? Dan kunt u dat per e-mail aanvragen. Voor kleine
mededelingen of vragen kunt u ons uiteraard op school even aanspreken.
Ziekmelden
Ziekmelden kan alleen telefonisch via het algemene telefoonnummer van school: 0570 - 820225. De
conciërge zorgt dan dat uw melding bij de leerkracht terecht komt.
Overig
We hebben als school het certificaat Gezonde School, omdat we bij onze leerlingen gezond eten en
drinken stimuleren. Wilt u daar aan meewerken door bewuste keuzes te maken voor de pauze- en
lunchtrommels? Trakteren door een jarige mag natuurlijk een feestje zijn, maar we hopen dat u
creatiever bent dan een zak chips of snoep mee te geven.
We stimuleren het drinken van water in plaats van drinken uit pakjes. Dit is veel gezonder, het scheelt
enorm veel afval en het is voor ouders uiteraard goedkoper. Geef dus gerust een dopper of andere
herbruikbare drinkfles mee naar school, water hebben we in de klas genoeg.

