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Goed om te weten 

• Na elke vakantie wisselen we de tafelgroepjes, zodat de kinderen met 

iedereen leren samenwerken. 

• In de klas werken we met een takenlijst, waarop de kinderen zich iedere 

week inschrijven voor een taak. Dagelijks zorgen we zo de laatste vijf 

minuten van de schooldag gezamenlijk voor een opgeruimd lokaal. Alleen 

de hulpjes blijven na schooltijd nog even om de vloer te vegen. 

• Alle kinderen houden dit jaar een spreekbeurt passend bij een IPC-thema.  

• Praktische mededelingen worden via Klasbord gecommuniceerd. 

 

 

Ochtend 

We beginnen de dag schoolbreed 

met lezen. Vervolgens komen 

vakken als rekenen, spelling, taal en 

denkend lezen aan de orde.  

 

Even voorstellen 
 

Rebecca Harterink (leerkracht) 

Ik ben 32 jaar en woon samen met mijn kat in Nijmegen. Mijn 

vriend woont in Utrecht, maar is ook vaak bij mij te vinden. 

Voordat ik het onderwijs in ging, heb ik psychologie gestudeerd 

aan de Radboud Universiteit. In mijn vrije tijd mag ik graag lezen, 

het filmhuis of museum bezoeken, yoga beoefenen, (vegan) koken 

en reizen. Dit schooljaar sta ik vijf dagen per week voor de klas in 

groep 8. We gaan er een onvergetelijk jaar van maken! 

Fieke Wijnen – De Jager (onderwijsassistent) 

Ik ben 43 jaar en woon met mijn man en twee dochters in Arnhem 

Schuytgraaf. Dit schooljaar zal ik vier dagen in de groepen 7, 7/8 

en 8 ondersteunen. Wanneer je iets lastig vindt of je hebt extra 

hulp nodig, dan zal je waarschijnlijk met mij te maken krijgen. Ik 

vind het buiten werk om leuk om te wandelen met onze hond, een 

mooi concert of film te bezoeken en lekker te eten met vrienden. 

 

 

 

 

Middag 

In de middag maken we tijd voor IPC. 

Verder staan de vakken Engels, verkeer, 

muziek, SEO (sociaal-emotionele 

ontwikkeling) en topografie op het 

rooster. 

In groep 8 hebben we gym op dinsdag en vrijdag om 8:30 uur. De 

kinderen worden om 8:20 uur bij de Helster verwacht. Na afloop van de 

gymles fietsen we gezamenlijk naar school. 

Een dag in groep 8 

 


