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9:00-10:0

Handige weetjes 

★ We hebben dit jaar verschillende uitjes. We gaan o.a. naar een museum in 
Amsterdam en Fort Veldhuis. Voor sommige uitjes hebben wij ouders nodig die ons 
willen brengen en halen. In hoeverre al deze uitjes doorgang krijgen is nog even 
afwachten.  

★ Tassen van de kinderen blijven in de gang, in de bakken bij de kapstokken.  

★ De leerlingen komen zelfstandig, zonder ouders, naar de klas. Elke volle week voor 
elke schoolvakantie zijn de ouders welkom in de klas, indien de coronamaatregelen 
dit toelaten.  

★  U kunt zich ook dit schooljaar aanmelden bij Brood en Spelen om te helpen als 
lunchouder. 

★ Verjaardagen: de kinderen mogen één kleine traktatie uitdelen als zij jarig zijn, 
graag verpakt (geen cadeautjes). 

★ Het gebruik van mobiele telefoons door leerlingen is toegestaan tot 8.00 en na 
14.00 uur. 

★ U kunt uw kind ziek of afmelden via Social Schools, graag ook de reden hierbij 
vermelden.  
 
 
 

6 sept  Studiedag 
13-24 sept Startgesprekken 3-8 
11-12-13 okt Schoolfotograaf 
14 + 15 okt Studiedag 
16-24 okt Herfstvakantie 
15-26 nov Gesprekken 1/2, 3, 8 
3 dec  Sinterklaasviering 
22 dec Kerstdiner 18.00 uur 
23 dec  Studiedag vanaf 12.00u 
24 dec Studiedag 
25 dec-9 jan Kerstvakantie   
17 jan  Start toetsweken 
4 feb  Studiedag 
19-27 feb Voorjaarsvakantie 
4 mrt Rapport 1 mee 
7-18 mrt Rapportgesprekken 
8 mrt  Studiedag 
14-30 mrt Thema techniek  
30 mrt  Bareelfeest 
14 april  Studiedag  
15 april  Goede Vrijdag (vrij) 
18 april  2e Paasdag  
23 apr-8 mei  Meivakantie                          
16 mei  Start toetsweken 
26-27 mei Hemelvaart (vrij) 
6 juni  2e Pinksterdag  
7-10 juni  Studieweek 
17 juni  Rapport 2 mee 
20 jun-1 juli Rapportgesprekken 
14 juli  Studiedag vanaf 12.00u 
15 juli  Studie/calamiteitendag 
16 juli–28 aug Zomervakantie 

Sabine van Stipriaan 
Aanwezig:  

ma-vr 
M: s.vanstipriaan@tabijn.nl 

 

Op deze informatiekaart vindt u de belangrijkste informatie voor het komende schooljaar. Via Social Schools en de schoolgids 
wordt u verder geïnformeerd. Op Social Schools kunt u bij het kopje ‘Beeldgebruikvoorkeuren’ aangeven of wij foto’s van uw 
kind mogen gebruiken.  
 
De eerste schoolweken 
Voor de meeste kinderen zijn de eerste weken in groep 7 spannend en intensief. De eerste drie weken ligt de aandacht vooral 
op werkhouding, groepsvorming, de regels en routine. Om tot goede leerprestaties te komen is het belangrijk dat uw kind zich 
veilig voelt in de groep. Vandaar dat wij hier de eerste weken extra aandacht aan willen besteden.  
In groep 7 neemt het voortgezet onderwijs een steeds belangrijkere plaats in. In juni krijgt uw kind een voorlopig advies. Dit 
advies is niet bindend. 
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groep 7B 
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Dagelijkse gang van zaken:  

• Wanneer de kinderen de klas inkomen, kunnen ze het rooster van 
die dag op het bord zien. Daar staat ook vaak een startactiviteit bij 
die de kinderen tijdens de inloop kunnen doen.  

• We spelen buiten van 10.15-10.30 uur en 12.15-12.30 uur. Tussen 
10.00-10.15 uur eten we een gezond tussendoortje en van 12.00-
12.15 uur lunchen wij. Op woensdag is er geen lunchpauze, maar 
geven we wel tijd voor een klein tussendoortje.  

• We gymmen op donderdag en vrijdag. De kinderen nemen een 
handdoek of washandje mee voor het wassen/douchen. De gymtas 
gaat aan het einde van de dag weer mee naar huis. Op de website 
vindt u het doucheprotocol. Deodorant mag mee, maar alleen een 
roller.   

Taal 
We werken in groep 7 met de methode Taal actief. In groep 7 breiden we 
de kennis met betrekking tot zinsontleding uit. Ze kunnen de persoonsvorm 
en het onderwerp herkennen in een zin. Daarnaast komen ook het lijdend 
voorwerp en meewerkend voorwerp aan bod. Elke week starten we met een 
woordenschat les, waarin de kinderen 12 nieuwe themawoorden leren.  
Verder besteden we ook aandacht aan verschillende schrijfopdrachten en 
mondelinge taalopdrachten.  
 
Rekenen 
Onze methode voor rekenen is Pluspunt. Er wordt instructie gegeven in 
meerdere niveaugroepen. Aan de hand van de doelen per blok, worden de 
leerlingen door de leerkrachten ingedeeld, in verschillende 
instructiegroepen. Door het stellen van heldere doelen weten de leerlingen 
zelf hoe ze presteren en kunnen ze samen met de leerkrachten de eigen 

ontwikkeling op het gebied van rekenen volgen. In groep 7 ligt een extra 
accent bij verhoudingen, breuken, procenten en kommagetallen.  
 
Spelling 
Groep 7 is het jaar waarin werkwoordspelling een steeds grotere rol krijgt. 
Er wordt verwacht dat de kinderen de juiste vorm van de tegenwoordige 
tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord en het bijvoeglijk naamwoord 
kennen. Hiermee kan extra worden geoefend met Junior Einstein. We 
maken gebruik van de methode Spelling in Beeld.  
Lezen 
Ook in groep 7 is lezen een groot onderdeel van de activiteiten op een dag. 
Vandaar dat we vragen om ook thuis te blijven lezen, het liefst minimaal 20 
minuten per dag. 
 
Huiswerk 
In groep 7 krijgen de kinderen huiswerk. Elke week staat er een digitale 
huiswerkopdracht klaar. Daarnaast krijgen de kinderen in groep 7  
studievaardigheden: Blits. Blits wordt op vrijdag opgegeven en de vrijdag 
erop nemen wordt het in de klas nagekeken. De kinderen leren voor de 
toetsen van Engels, spelling en de wereldoriëntatie vakken. Het leerwerk is 
te vinden op de website van de Bareel. Ga naar praktische organisatie → 
huiswerk → groep 7. De data van de toetsen zijn te vinden op het 
whiteboard in de klas of in de Google Agenda via het tabijnpleinaccount van 
uw kind.   
 
Werkstukken/presentaties 
De kinderen maken dit jaar één werkstuk en geven één presentatie over een 
beroep. De werkstukken vinden plaats voor de kerstvakantie en de 
presentaties na de voorjaarsvakantie.  
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