Groepsinformatie groep 8M
Mag ik mij even voorstellen?
Uw kind zit alweer in groep 8. Dit jaar krijgen ze weer een meester. Mijn naam is Machel Haag, 53
jaar oud en ik woon in Elst. Dit wordt mijn zevende jaar op de Esdoorn. Hiervoor heb ik op de
Klimboom in Heteren gewerkt met de groepen 6 en 7. Naast het onderwijs vind ik het leuk om te
sporten. Je zult mij regelmatig rond Elst zien lopen of fietsen en een paar keer per week ben ik te
vinden in de Rijnboulder in Arnhem.
De groep bestaat uit 24 leerlingen: twaalf meiden en twaalf jongens.
Het lokaal bevindt zich in het noodgebouw aan de linkerkant.
De schoolvakken in groep 8
Iedere dag zijn we op school bezig met lezen, rekenen, spelling en taal. Elke middag werken we aan
IPC. Drie keer per week krijgen de kinderen les in denkend lezen (voorheen: begrijpend lezen).
Verder werken de kinderen wekelijks aan Engels, topografie, verkeer en muziek.
De gymlessen zijn op maandag van 8:30 tot 9:30 uur en woensdag van 11:00 tot 12:00 uur. De
kinderen worden op maandag om 8:20 uur in de Helster verwacht.
De doelen in groep 8
Bij rekenen komen in groep 8 de volgende onderwerpen aan bod: oriëntatie getallen,
kommagetallen, vermenigvuldigen, delen, breuken, procenten, verhoudingen, rekenmachine,
meten, tijd, geld, meetkunde en verbanden.
Bij spelling worden in groep 8 alle eerder aangeleerde categorieën herhaald en geen nieuwe
aangeboden. Bij werkwoordspelling ligt het accent op het toepassen van de verleden tijd. Bij
grammatica leren de kinderen het meewerkend voorwerp en de bepaling van plaats en tijd.
Met IPC gaan we de eerste twee schoolweken aan de slag met het mini-thema ‘Hoe leren wij?’,
waarin leren over leren centraal staat. Vervolgens werken we steeds tussen twee vakanties aan een
regulier thema. Van de kinderen wordt verwacht dat ze één keer in het schooljaar een spreekbeurt
houden aansluitend bij één van de thema’s. Voor komend schooljaar zijn de thema’s als volgt:
1. Op de kermis!
2. Onze plaats in de ruimte
3. Wat als het jou overkomt?
4. Het milieu
5. Een leven lang fit
Bijzonderheden voor groep 8
In groep 8 krijgen de kinderen het advies voor het voortgezet onderwijs, maken ze de IEP-toets,
verzorgen ze het Smulparadijs bij de grote tentoonstelling, spelen ze een musical en gaan ze op
kamp.
We gaan er een mooi laatste jaar van maken!

