Nieuwsbrief groep 7

HOI-week Marianum
In de week van 14 tot en met 18 januari 2019 organiseert het
Marianum de HOI-week. Deze week wordt speciaal voor leerlingen
van groep 7 georganiseerd waarbij de leerlingen een rondleiding
krijgen door de school. Mocht u het leuk vinden om hier met uw
kind naartoe te gaan, dan moet u zich hiervoor intekenen.
Intekenen kan via de volgende website:
https://marianum.nl/nieuws/hoi-week-meld-je-hier-aan/
i.v.m. de cito afname en een gastles deze week, zou het fijn zijn als
u zich intekent voor het middagprogramma. Wilt u het even
doorgeven wanneer uw kind hiernaartoe gaat?
Afname citotoetsen
In januari worden weer de citotoetsen afgenomen. De afname vindt
plaats in week 3, 4 en 5. De uitslag van deze toetsen krijgt u weer
in het rapport en tijdens de praatkwartiertjes (week 8) worden de
toets uitslagen besproken.
Open dagen VO
In januari organiseren veel VO scholen open dagen. Wellicht is het
handig om hier in groep 7 al met uw kind naartoe te gaan om een
brede kijk te krijgen om de mogelijkheden. Op de website van de
VO scholen staan de open dagen vermeld.
Waar zijn we zoal mee bezig op dit moment
Hieronder treft u een overzicht aan met daarin de lesdoelen per
vakgebied waar we de komende maand mee aan de slag gaan. Op
deze manier heeft u een beeld van wat er zoal in de groep gebeurd
en waar we ons op richten.
Vakgebied
Lesdoelen komende maand
Rekenen
Optellen en aftrekken van kommagetallen
Breuken en percentages vergelijken
Verhoudingen opschrijven als breuken
De functie van RM en . op de rekenmachine
Herkennen van oude en buitenlandse
gewichtsmaten (pond en ons)
Hm2 (hectare) en dam2 (are) aan passende
referentiematen koppelen
Passende oppervlaktemaat kiezen binnen een
context
Taal
Woordenschat over het thema ‘Richting’
Woordenschat over het thema ‘Verkeer en vervoer’

Spelling

Woordenschat over het thema ‘ Ruimte en techniek’
Het hele werkwoord
Het meewerkend voorwerp
Woorden op het -heid
Woorden met k als c
Woorden op -tie
Woorden met een b als p
Woorden op -heid (gezondheid)
Werkwoorden: persoonsvorm VT zwak,
persoonsvorm VT zwak met f/v en s/z verandering,
persoonsvorm VT zwak met ik-vorm op d of t

Gastles
Op 14 januari krijgt groep 7 een gastles over een gezonde leefstijl.
Deze wordt verzorgt door de GGD. Een informatiebrief over deze
gastles vindt u in de bijlage van deze mail.
Kanjertraining
De komende periode gaan we tijdens de kanjertraining werken aan
de thema’s:
- Buitensluiten en buiten gesloten voelen
- Hoe los ik conflicten op?
- Het verschil en de definitie van roddelen, overleggen, praten
en zeuren.
Ook tijdens deze lessen maken we weer gebruik van de vier
verschillende petten die staan voor bepaalde gedragingen.
Kwartiertjesrooster
Na de kerstvakantie zal in groep 7 gestart worden met het inzetten
van het kwartiertjesrooster. Dit betekent dat er minder klassikaal
wordt lesgegeven, maar dat de leerlingen worden ingedeeld op
niveaugroepen per vakgebied. Elk kwartier krijgt er een
niveaugroep instructie voor een bepaald vak. De overige tijd
kunnen de leerlingen gebruiken om te werken aan hun weektaak.
Op de weektaak staan taken die aansluiten bij de instructies die ze
hebben gehad, maar ook taken die ze geheel zelfstandig kunnen
uitvoeren. Op deze manier proberen we lestijd zo efficiënt mogelijk
in te zetten. Uiteraard zijn er ook vakgebied (bijvoorbeeld
Kanjertraining of groepsdoorbroken begrijpend lezen) waarbij het
kwartiertjesrooster niet ingezet kan worden. Deze vakken blijven
ongewijzigd.
Naast de taken op de weektaak, staan ook de lesdoelen van alle
vakken op de weektaak vermeld. Leerlingen kunnen ook aansluiten
bij een instructie van een andere niveaugroep wanneer ze een
lesdoel op de weektaak zien waar ze moeite mee hebben. Zo

worden de leerlingen wat verantwoordelijker voor hun eigen
leerproces. Uiteraard worden leerlingen die dit nodig hebben hierbij
geholpen of aangestuurd.
Typecursus
Omdat wij op school met chromebooks werken en de computer
tegenwoordig niet meer weg te denken is, hebben veel kinderen
baat bij het volgen van een typecursus. In februari start er weer
een typecursus voor (met name) leerlingen uit groep 7. In de
algemene nieuwsbrief die u deze week van Annelies ontvangt, vindt
u hierover informatie en wordt uitgelegd hoe u uw kind hiervoor aan
kunt melden.
Techniek
Op maandag 28 januari gaan de kinderen van groep 7 weer naar
het technieklokaal op het Marianum. Vooraf zullen zij de techniekles
in de klas voorbereiden.
Inloop
In de week na de kerstvakantie (7 tot 11 januari) is er weer een
inloop. Dat betekent dat u van harte welkom bent om 8.30u even
mee de klas in te komen. Uw kind kan u dan vast laten zien en
vertellen waar we zoal mee bezig zijn op dit moment.
Tot slot….
Wij wensen u allemaal hele fijne feestdagen en een goede
jaarwisseling. Graag zien we jullie kinderen op 7 januari weer op
school!

