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Nieuwsbrief groep 8
9 - 10 - 2018

Aan de ouders van groep 8,
Gesprekken
In groep 8 hebben we de gebruikelijke praatkwartiertjes, maar soms hebben we tussendoor
ook gesprekken. De kinderen mogen hier altijd bij aanwezig zijn. We praten liever met de
leerlingen dan over de leerlingen en zij moeten het immers doen! Soms komen er ook
onderwerpen aan bod die dan deels voor jullie kind van toepassing zijn, dan is hij of zij er
alleen het eerste gedeelte bij.
Student
Hallo, ik ben Jessica en loop vanaf 12 september op dinsdag en woensdag stage in groep 8.
Mijn laatste dag zal 16 januari zijn. Ik ben 19 jaar oud en kom uit Enschede. Ik ben
eerstejaarsstudent op de academische pabo van Iselinge (Doetinchem). De academische
pabo houdt in dat naast de normale pabo vakken ik een extra dag stage loop en ook een
pre-master onderwijskunde ernaast doe.
Waar zijn we mee bezig in de klas?
Met scrum behandelen we van geschiedenis de 80 jarige oorlog
Met rekenen hebben we, op advies van de rekenexpert, de klas opgedeeld in twee groepen.
De * leerlingen krijgen op maandag, dinsdag en woensdag als aparte groep les. En de ** en
*** krijgen (deels) verdieping of herhaling aangeboden.
Bij taal hebben we het eerste blok inmiddels afgerond en starten we bijna met de tweede.
We hebben het over bepalingen van tijd en plaats gehad, maar ook over contaminaties,
gedichten en ingezonden brieven.
Onze pubers
We merken dat steeds meer kinderen in de puberteit zitten of komen. Dat gaat gepaard met
diverse geurtjes… Willen jullie samen erop letten dat de oksels en voeten lekker ruiken,
maar ook de kleding regelmatig gewisseld wordt? Er mogen deo rollers mee in de tas, maar
als er niet consequent onder de oksels gewassen wordt, heeft dit weinig nut. In de klas
zorgen wij natuurlijk voor voldoende ventilatie. Alvast bedankt.
Gym
In verband met de voorleeswedstrijd aanstaande vrijdagmiddag is er voor groep 8 geen
gym!
Voortgezet onderwijs kalender
De onderstaande agenda is van toepassing als je denkt dat je kind naar deze school gaat of
wil. Dit is de informatie die wij tot op heden hebben ontvangen. Hij kan natuurlijk nog met
andere scholen aangevuld worden. Staat er geen tijd bij, dan is deze ook bij ons nog niet
bekend.

November
5 en 6

7

12 – 23
21
26 (Groenlo) en 27
(Lichtenvoorde)

Informatie avond over de school, voor ouders en
leerlingen van groep 8 op Schaersvoorde, locatie
Slingelaan 28 Aalten
Informatiebijeenkomst LWOO, voor ouders, locatie
MaxX in Neede van 17.00 – 18.00 uur. Graag
aanmelden bij i.weeke@swvslingeberkel.nl
Afname LWOO onderzoeken
Workshopmiddag Pronova, voor leerlingen die evt.
naar het praktijkonderwijs gaan
Voorlichting ouders Marianum Lichtenvoorde
(dinsdag), aula bovenbouw en Groenlo (maandag).
Aanvang 19.30 uur

Januari 2019
17
22 en 24
23
28
29
30

Open huis Pronova Winterswijk
Open huis Lichtenvoorde / Groenlo van 17.00 – 20.00
uur
Open huis Schaersvoorde Winterswijk
Kennismakingsles voor leerlingen Schaersvoorde,
Slingelaan 28 Aalten
Open huis havo / vwo, Schaersvoorde Aalten, locatie
Slingelaan
Open huis Gerrit Komrij College

Februari 2019
5

Juni 2019
18

Open huis vmbo Schaersvoorde Aalten, locatie
Slingelaan en Stationsplein

Ontvangst leerlingen groep 8 op Schaersvoorde Aalten,
locatie Slingelaan

Juli 2019
1

8

Ontvangst leerlingen groep 8, Schaersvoorde
Winterswijk 13.30 uur.
En ontvangst ouders nieuwe brugklassers, Winterswijk
om 19.30 uur
Kennismakingsmiddag Marianum Lichtenvoorde voor
groep 8 leerlingen van 13.30 uur – 15.30 uur. Aula
onderbouw
Kennismakingsmiddag Marianum Groenlo, voor groep
8 leerlingen van 13.30 – 15.30 uur. Aula Groenlo
Kennismakingavond met mentor voor ouders,
Marianum Lichtenvoorde 19.00 – 20.30 uur Aula
onderbouw
Marianum Groenlo, 19.00 – 20.30 uur Aula Groenlo

Hartelijke groet,
Ellen Tieltjes en Marjolie Munsterman

