
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Handige weetjes 

★ We hebben dit jaar verschillende uitjes. We gaan o.a. op 
bezoek bij de Tweede Kamer in Den Haag en Fort Veldhuis. Voor 
sommige uitjes hebben wij ouders nodig die ons willen brengen 
en halen. U krijgt t.z.t. een bericht van ons. 

★ 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.  

★  U kunt zich ook dit schooljaar aanmelden als luizenouder of bij 
Brood en Spelen om te helpen als lunchouder.  
★ Verjaardagen: de kinderen mogen één kleine traktatie 
uitdelen als zij jarig zijn (geen cadeautjes). 

★  Op vrijdag is bij ons op school ‘fruit- en waterdag’. 

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

★ Ziek? Bel vanaf 7.30 uur naar 0251-230 468. 
 
 

23-sept-4 okt Startgesprekken 
7-9 okt  Schoolfotograaf 
15 okt  Jaarvergadering 
19 - 27 okt Herfstvakantie 
11 nov  Studiedag  
5 dec  Sinterklaas 
6 dec  Studiedag 
18 dec Kerstdiner 
19 dec  Studiedag  

(vanaf 11.00 uur) 
20 dec Studiedag 
21 dec - 5 jan Kerstvakantie   
13 jan  Start CITO weken 
14 feb  Studiedag 
15 - 23 feb Voorjaarsvakantie 
28 feb  Rapport 1 mee 
2-13 mrt Rapportgesprekken 
16 mrt  Studiedag 
25 mrt  Bareelfeest 
8 april  Grote Rekendag 
9 april  Studiedag  
10 april  Goede Vrijdag (vrij) 
13 april  2e Paasdag 
25 apr - 10 mei  Meivakantie                         
18 mei  Start CITO weken 
21-22 mei Hemelvaart 
1 juni  2e Pinksterdag 
8 - 12 juni  Studieweek 
15 juni  Rapport 2 mee 
16- 26 jun Rapportgesprekken 
3 juli  Studiedag 
4 juli – 16 aug Zomervakantie 
 

 

Vicky Bruns 
Aanwezig:  

ma-wo-do-vr 
M: v.bruns@tabijn.nl 

 

Ilse van der Geest 
Aanwezig: di 

M: 
i.vandergeest@tabijn.nl 

 

Op deze informatiekaart vindt u de belangrijkste informatie voor het komende schooljaar. Via Social Schools en de schoolgids 
wordt u verder geïnformeerd.  
 
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. 
  
 

 

Informatiekaart  
groep 7 



 

Een schooldag  

• Er wordt verwacht van de kinderen dat als zij binnenkomen in de klas 
uitvoeren wat op het bord staat. Dit kan een startopdracht zijn, 
zachtjes kletsen of stillezen. Om 8.15 uur starten wij de dag.   

• 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. Voor de lunch vragen we ouders om te 
helpen.  

• We gymmen op dinsdag en woensdag. De kinderen nemen een 
handdoek mee voor het 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. Iedere dag zijn de 
kinderen met taal bezig. Ze leren o.a. de persoonsvorm en het onderwerp 
te herkennen in de zin. Ook komt het lijdend voorwerp en meewerkend 
voorwerp aan bod. Elke week leren de kinderen 12 nieuwe woorden. We 
streven ernaar om 2 keer in de maand een verhaal te schrijven.  
 
Rekenen 
Onze methode voor rekenen is Wereld in Getallen. Tijdens de rekenles 
werken de kinderen voornamelijk aan verhoudingen, breuken, procenten en 
kommagetallen. Gedurende het jaar leren de kinderen met miljoenen te 
rekenen. Sommen met oppervlakte, klokkijken en geldsommen komen ook 
voorbij. 
 
Schrijven 
We schrijven met potlood in de schriften en met potlood in de werkboeken.  
We schrijven in verbonden schrift, tenzij anders afgesproken. 
 

Spelling 
Groep 7 is het jaar waarin de kinderen kennis maken met 
werkwoordspelling. Er wordt verwacht dat de kinderen de juiste vorm van 
de tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord en het bijvoeglijk 
naamwoord kennen. 
 
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 steeds meer huiswerk. Wij starten in de eerste 
weken met huiswerk voor studievaardigheden: Blits. Ook krijgen de 
kinderen huiswerk voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur/techniek en 
Engels. Het huiswerk staat op de website van De Bareel: 
https://bareel.tabijn.nl (praktische organisatie, huiswerk, groep 7). We 
verwachten van de kinderen dat zij hier zelf het huiswerk vandaan halen. 
Ieder kind heeft een agenda nodig. De kinderen krijgen als zij willen van 
school een agenda en zullen deze tot de kerstvakantie invullen met de 
leerkracht. Daarna verwachten wij dat uw kind dit zelf doet. Dit is om hen te 
leren plannen. Wij verwachten dat u daar thuis ook aandacht aan schenkt. 
De agenda’s blijven in de tas van uw kind. 
 
Werkstukken/presentaties 
De kinderen maken dit jaar één werkstuk en geven één presentatie over 
verschillende onderwerpen. 


