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Algemene zaken die gelden voor groep 7:  
 

 Na gymnastiek douchen de kinderen 

 Bij de verjaardag van een leerkracht verzamelen we € 0.50 per leerling. Daarvan wordt een 
cadeau namens de klas gekocht 

 Voor het Sinterklaasfeest trekken we in/met de klas lootjes 

 We doen mee aan het project “De Dode Hoek” 

 Groep 7 heeft in maart de maandsluiting 

 We maken geen Vaderdag/Moederdag cadeau meer in de bovenbouw 

 We gaan met de groepen 7 met de bus naar het Gevangenismuseum in Veenhuizen 

 We doen mee aan de Voorleeswedstrijd 

 We doen mee aan “Moviemakers” van Cultuurmenu 

 We krijgen voorlichting over Mediawijsheid 

 We doen dit jaar verkeersexamen 

 We doen mee aan de actie Kinderpostzegels 
 
Wie waar wanneer: 
 

 Juf Kundina werkt op dinsdag t/m vrijdag in groep 7a 

 Juf Harriët werkt op maandag t/m donderdag in groep7b 

 Juf Dieuwerke werkt op maandag in groep 7a 

 Juf Dieuwerke werkt op vrijdag in groep 7b 
 

 
Huiswerk:  
 

 Aardrijkskunde, Geschiedenis en Engels 
o Na elk blok krijgen de leerlingen een samenvatting mee naar huis. De week erop 

volgt de toets. 

 Rekenen 
o Elke week werken de leerlingen aan hun weektaak. Wanneer dit op vrijdag niet af is, 

krijgen ze een kopie mee naar huis. 

 Spelling 
o Aan het eind van elk blok krijgen de leerlingen de woorden van het dictee mee naar 

huis. Dan hebben ze het controledictee. 
o Elke week krijgen de leerlingen woordjes mee naar huis die de volgende week 

worden getoetst.  
 

 
Boekbespreking en spreekbeurten: 
 

Na de herfstvakantie starten we met de boekbesprekingen en spreekbeurten. 

Memo 
Praktische zaken groep 7 
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Overige belangrijke data groep 7: 
 

 Inloop-/kijkavond donderdag 8 november 2018 

 Fietscontrole op 30 oktober 

 Maandsluiting 29 maart 

 Schoolreis donderdag en vrijdag op 13 en 14 juni 
 Bezoek Gevangenismuseum op 5 februari 
 Praktisch verkeersexamen op 15 mei 

  
Beroep op ouders: 
 

 Sportdag (begeleiding leerlingen)  

 Luizenpluizen 

 Begeleiding naar Gevangenismuseum 

 Begeleiding schoolreis 

 Praktisch verkeersexamen (observatiepost) 


