Lispeltuut Special groep 7

Nieuwsbrief van basisschool Annie M.G. Schmidtschool

Werkwijze groep 7
In groep 7 verwachten wij meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van onze
leerlingen en wij zullen de leerlingen hier ook op aanspreken. Zo verwachten wij dat zij
zelf zorgen voor hun huiswerk, agenda, gymspullen en pauzehap.
Schooltijden
Om 8.25 klinkt de schoolbel, op dat moment wordt er verwacht dat alle kinderen bij de
leerkracht in de rij komen staan. Om 8:30 uur wordt gestart met de lessen en dienen
de kinderen in de klas te zijn.
Het begin en einde van de lessen worden duidelijk gemarkeerd door de schoolbel. Dat
betekent dat de kinderen bij de aanvangsbel direct aan de slag gaan en dat de les tot
de eindbel duurt. Vervolgens moeten de lesmaterialen nog opgeruimd, de stoelen op
tafel gezet, de jassen en tassen nog gepakt etc. Het moge duidelijk zijn dat de
kinderen niet om klokslag 14:45 uur buiten kunnen zijn.
Te laat komen is niet leuk voor uw kind en storend voor de medeleerlingen en
leerkracht. Het is belangrijk dat iedereen op tijd is zodat de lessen op tijd beginnen.
Communicatielijnen
Op de Annie M.G. Schmidtschool zijn en voelen we ons als team verantwoordelijk
voor het welzijn, het onderwijsaanbod en de ontwikkeling van alle kinderen.
De leerkracht is uw aanspreekpunt als het gaat om alle zaken rondom uw kind.
Denk hierbij aan welbevinden, voortgang, onderwijsaanbod en ontwikkeling.
De intern begeleider ondersteunt de leerkracht bij het onderwijskundig proces van
de groep en het individuele kind. In specifieke gevallen zal zij aansluiten bij
gesprekken van ouders met de leerkracht. De leerkracht blijft ook in die gevallen
uw aanspreekpunt, omdat alle informatie bij de leerkracht samenkomt. Hij/zij
heeft het volledige plaatje en communiceert dit vanuit zijn/haar expertise met u.
Voor algemene zaken en beleidszaken kunt u terecht bij de directieleden. Als er
zaken zijn waar u met de leerkracht van uw kind niet uitkomt kunt u ook
aankloppen bij de directie. De directie meldt en bespreekt dit altijd met de
betreffende leerkracht en zorgt ervoor dat de leerkracht de communicatie weer
kan overnemen.
Op Mijnschoolinfo (MSI) staat algemeen schoolnieuws. We brengen u hiermee op de
hoogte van de lopende onderwijsprocessen en schoolactiviteiten.
Berichten over groepsactiviteiten worden door de leerkrachten op de groepspagina op
MSI geplaatst.
Sociale media in de groepen
De afgelopen jaren hebben we ervaren dat gesprekken die zich tussen kinderen
afspelen op sociale media de school binnen komen en soms de sfeer in de groep
negatief beïnvloeden. Vanzelfsprekend hebben wij geen invloed op wat kinderen thuis
doen. Wel willen we jullie, ouders/verzorgers, vragen met ons in de gouden driehoek
te gaan staan en thuis regelmatig te controleren wat uw kind schrijft en ontvangt via

sociale media. Ook willen we u vragen hierover met uw kind en eventueel andere
betrokken ouders in gesprek te gaan.
Fietsen op het plein
Wij vragen leerlingen om hun fietsen in de daarvoor bestemde fietsen rekken te
plaatsen. Zorg ervoor dat de stoep begaanbaar blijft voor passanten.
Met het oog op de veiligheid is fietsen op het schoolplein verboden; ook voor de
allerkleinsten!
Geen honden op het plein
Honden zijn alleen welkom op de speelplaats als ze door u gedragen worden. In school
zijn honden niet welkom.
Huiswerk
De hedendaagse wetenschap is duidelijk: huiswerk op de basisschool werkt
demotiverend en leidt niet tot betere resultaten. Een duidelijk signaal dat maakt dat
de Annie M.G. Schmidtschool kritisch naar het eigen huiswerkbeleid heeft gekeken.
Ons doel van huiswerk:
- Kinderen en ouders betrekken bij het schoolse leren.
- Het leren dragen van eigen verantwoordelijkheid door de kinderen.

Groep 1 t/m 8

Verzoek aan ouders om dagelijks uw kind
te stimuleren om te lezen i.v.m.
uitbereiding woordenschat, plezier in
lezen, weten wat uw kind graag leest,
begrijpend luisteren en sociaal
emotionele ontwikkeling.

Groep 7

- 1 x per week leerwerk.
- per week 2 à 3 huiswerkonderdelen.
- Spreekbeurt.

Pauzehap voor de ochtend
Halverwege de ochtend is er tijd om even iets te eten en te drinken. Wij vinden het
belangrijk dat leerlingen een gezonde pauzehap eten en vragen u daarom iets mee te
geven dat niet te groot is en niet te veel calorieën levert. Geschikte pauzehappen zijn
bijv. fruit en groente (wortel, komkommer, tomaat, (snack)paprika), (volkoren) biscuit
(bijv. Evergreen, Sultana), rijst-, meergranen- of popcornwafel, ontbijtkoek of een
boterham. Geschikte drankjes zijn bijvoorbeeld: water, koude thee, halfvolle of
magere (school)melk. Energydrank wordt niet toegestaan!
Schoolmelk en -fruit
De kinderen kunnen elke schooldag melk drinken tijdens de ochtendpauze. Indien u
van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u zich hiervoor via
www.campinaopschool.nl opgeven. U ontvangt dan drie keer per jaar een
acceptgirokaart van de Melkunie.
Traktaties
Jarig zijn is voor een kind een hele gebeurtenis. Zeker het trakteren in de klas is een
belevenis op zich. En bij een feestje hoort een traktatie. Dit hoeft niet veel en/of groot
te zijn. Wij zijn een groot voorstander van gezonde traktaties!

Overblijven
Aan het overblijven zijn kosten verbonden en betaling geschiedt via 2Samen. Uw kind
kan niet overblijven als niet aan de financiële verplichting is voldaan.
Gym
Op de JDG is er elke maandag en donderdag gym
Op de VHB is er elke dinsdag en vrijdag gym
Wanneer kinderen geen gymspullen bij zich hebben zal er kleding geleend worden van
kinderen uit een andere klas.
In groep 7 beginnen de eerste kinderen al te puberen en dit gaat soms gepaard met
vervelende luchtjes. Zorg dat uw kind dan een deo-roller of deo-stift bij zich heeft. Een
deo-spuit is niet toegestaan.
Op de VHB wordt er gedoucht. Op de JDG is hier geen faciliteit voor.
Schoolsporttoernooien
De gemeente Den Haag organiseert jaarlijks een aantal sporttoernooien waar de
basisscholen uit de gemeente hun krachten kunnen meten. Voor de begeleiding doen
wij een beroep op de ouders van de deelnemende leerlingen. Daarnaast streven wij
ernaar dat er één leerkracht aanwezig is namens de Annie M.G. Schmidtschool. Door
vergaderingen, overige taken en werkzaamheden is het niet mogelijk dat collega’s van
alle deelnemende klassen aanwezig zijn.
Vakken in groep 7
Rekenen:

cijferen, breuken, procenten, kommagetallen, geldrekenen, meten (lengte,
oppervlakte, inhoud, gewicht, temperatuur en tijd), meetkunde
(ruimtelijke oriëntatie, werken met een rekenmachine (zelf voor een
rekenmachine zorgen) en automatiseren.

Begrijpend lezen: teksten lezen (informatief of een verhaal) en informatieverwerking
Spelling:

herhaling spellingscategorieën, werkwoordspelling (toets CITO E7),
aanbieden nieuwe categorieën o.a. trema en woorden met x en q. Dictees
van 12 woorden, controle dictees van 8 zinnen + 10 woorden. We dragen
zorg voor een balans in digitaal spellen en schrijven in een schrift.

Taal:

thema’s met woordenschat, schrijven (interview, verhaal), zinsbouw,
luisteren en spreken, grammatica (taalkundig en redekundig ontleden)

Technisch lezen: tempo, juistheid, leesboeken. Thuis graag lezen stimuleren door samen
te lezen, naar de bieb te gaan en voor te laten lezen e.d.
Wereld Oriëntatie: dit jaar zal er thematisch gewerkt gaan worden. Gedurende het jaar
zal dit steeds meer vorm gaan krijgen. Voor toetsen zal leerwerk mee naar
huis gaan, dat in de klas getoetst zal gaan worden.
Engels:

Het doel is het vergroten van de actieve en passieve woordenschat en
oefenen van de uitspraak.

Schrijven:

schijfletters (aan elkaar), blokletters. Geoefend met en getoetst wordt
tempo, netheid en creatief schrijven.

Kwink:

Dit is onze methode voor sociaal emotionele ontwikkeling. De lessen zijn
digitaal en interactief. Van de leerlingen wordt in deze lessen een actieve
houding verwacht. Ze sluiten aan op de belevingswereld van de kinderen.

Verkeer:

In groep 7 wordt in de 2e helft van het jaar het theoretisch en praktisch
verkeersexamen afgenomen. Ieder kind wordt geacht te kunnen fietsen.
Oefen dit door geregeld samen te fietsen en borden en situaties te
bespreken. Bij de lessen van de methode (jeugdverkeerskrant) houden we
ons bezig met verkeersborden, verkeersregels en afspraken.

Muziek:

In groep 7 doen we mee met het residentieorkest. We zullen dan optreden
in het Zuiderstrandtheater na een aantal lessen gehad te hebben op
school, waarbij we een muziekstuk instuderen. De lessen worden verzorgd
door leden van het residentieorkest. Tijdens de voorstelling zullen we
samen met een aantal andere scholen samenspelen met het
residentieorkest.

Voorlopig advies
In groep 7 wordt er een voorlopig advies gegeven. Dit is aan het begin van de 2 e helft
van het schooljaar, wanneer de CITO M7 is geweest. Het doel van het voorlopig advies is
om het niveau in beeld te krijgen en u een duidelijke indicatie te geven hiervan. Het
voorlopig advies wordt gemaakt op basis van werkhouding, gedrag, het rapport en de
Cito’s van de afgelopen jaren t/m M7.
In groep 8 volgt het definitief advies.
Mijn School Info (MSI)
Op school communiceren wij met ouders via de app mijn schoolinfo. Alle relevante
informatie dient hier door de leerkracht gevonden te worden. Zorg dus dat u alle
gegevens up-to-date houdt. Denk aan telefoonnummers, adressen, mailadressen en
bijzondere gegevens. Deze gegevens staan veilig opgeslagen en zijn niet te vinden voor
derde partijen. U heeft bij elke stukje informatie de keuze om deze zichtbaar of niet
zichtbaar te maken. Wanneer u ervoor kiest uw informatie zichtbaar te maken, is deze
alleen zichtbaar voor ouders uit diezelfde klas. Kiest u ervoor de gegeven niet zichtbaar
te maken, dan kunnen alleen de leerkrachten, de IB’ers en de directie de gegevens zien.
Intekenen voor oudergesprekken gaat via MSI.
Ook vindt u op MSI de klassenpagina waar regelmatig berichten en foto’s worden
geplaatst. Ook is hier de school/klassenagenda te vinden.

Hierbij hopen we u voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er nog vragen zijn, dan
horen we ze graag.
Vriendelijke groet,
Pascal van Vliet (groep 7 JDG)
Bastiaan Korving (groep 7 VHB)

