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Handige weetjes 

★ Het agendagebruik is belangrijk in groep 8. Wij werken met 
een digitale agenda via Classroom. Aan het begin van het jaar 
lichten we u en uw kind in over het gebruik hier van. Een 
papieren agenda mag natuurlijk ook.  

★ Vanaf dag één krijgen de kinderen huiswerk. Dit huiswerk is 
gericht op de CITO toetsen. Wij verwachten dat de kinderen dit 
thuis maken. Op de woensdag zullen wij het huiswerk wekelijks 
bespreken met de kinderen.  

★ De leerlingen komen zelfstandig, zonder ouders, naar de klas. 
Elke week voor de schoolvakanties zijn de ouders welkom in de 
klas, als de maatregelen 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). 

★ 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.  

★ U kunt uw kind ziek- of afmelden via Social Schools.  
 

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 
1 feb  Rapport 1 mee 
2-18 feb Rapportgesprekken 
4 feb  Studiedag 
19-27 feb Voorjaarsvakantie 
1 mrt  Aanmelding VO 
8 mrt  Studiedag 
14-30 mrt Thema techniek 
24 mrt Kunstschooldag 
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) 
1-3 juni  Kamp 
6 juni  2e Pinksterdag  
7-10 juni  Studieweek 
7 juli  Afscheidsavond groep 8 
12 juli Musical  
13 juli  Rapport 2 mee 
13 juli  Laatste schooldag 
14 juli  Zomervakantie 
 

Femke van der Bijl 
Aanwezig: ma-di-wo-vr 

M: 
f.e.vanderbijl@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.  
 
Het laatste jaar op de basisschool! De eerste weken van het schooljaar ligt de aandacht vooral op werkhouding, groepsvorming, 
regels en routines. Gedurende dit jaar zullen wij veel activiteiten ondernemen richting het voortgezet onderwijs. In februari 
krijgen de kinderen hun advies. Een spannende tijd! Naast hard werken gaan wij dit jaar ook op uitjes, op kamp en voeren wij 
een musical op! 
  
 

 

Informatiekaart  
groep 8A 

Laura Brouwer 
Aanwezig: do 

M: 
 l.c.brouwer@tabijn.nl 
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Een schooldag 

• De kinderen komen binnen in de klas en hebben de gelegenheid om 
rustig met elkaar even te kletsen.  

• We spelen rond 10 uur een kwartier buiten en we eten een gezond 
tussendoortje. Rond 12 uur hebben we een kwartier lunchpauze en we 
spelen weer een kwartier buiten.  

• We gymmen twee keer per week op dinsdag en donderdag. 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.   

 
Schoolvakken 
In groep 8 worden alle basisvakken gegeven. Deze stof bestaat uit een 
combinatie van nieuwe leerstof en herhaling van de leerstof van de 
afgelopen jaren. 
 
Eindtoets 
De kinderen maken in het voorjaar 2022 een eindtoets. We zullen jullie hier 
nog over informeren.  
 
Verwijzing voortgezet onderwijs 
In januari worden de toetsen van het leerlingvolgsysteem afgenomen. De 
uitslag van de NIO, de uitslagen van het leerlingvolgsysteem en het beeld 
van het kind in de klas, vormen een goede basis voor een schooladvies dat 
uw kind in februari krijgt.  
 
 

 
 
 
Voortgezet onderwijs 
Gedurende het jaar gaan de kinderen op bezoek bij enkele voortgezet 
onderwijsscholen. Soms komt een afgevaardigde van een school een 
presentatie geven op De Bareel.  
 
Voortgezet onderwijsscholen hebben ook open dagen voor kinderen en hun 
ouders. Via de website van de VO-scholen en in de VO-gids vindt u hier meer 
informatie over.  
 
Kamp 
Op 1, 2 en 3 juni gaan de groepen 8 drie dagen op kamp naar de Banjaert in 
Wijk aan Zee om met elkaar leuke, spannende en sportieve activiteiten te 
doen.  
 
Afscheid van de school 
Op donderdag 7 juli nemen de kinderen en ouders afscheid van de school. 
We zullen samen met alle leerkrachten de basisschoolperiode op een 
gezellige manier afsluiten. Wij hopen dat een ieder aanwezig is.   
 
Musical  
Als afsluiting van de schoolperiode voeren de kinderen een musical voor u 
en de school op. Deze vindt plaats op dinsdag 12 juli. Overdag voeren zij de 
musical op voor de leerlingen en in de avond voor ouders en genodigden.  
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