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De school gaat weer beginnen!
In dit boekje vindt u alle belangrijke informatie over groep 7 en 8.

Binnenkomst:
De kinderen van de groepen 7 en 8 komen via de ingang bij het kantoor van juf Renate
binnen.

Afmelden:
Wilt u er aan denken om uw kind voor half 9 telefonisch of per mail af te melden als hij/zij
niet op school kan komen vanwege ziekte of andere zaken? Dit voorkomt onrust.

Welkom!
Heeft u vragen of wilt u een leerkracht spreken, dan kan dit altijd na schooltijd. Liever niet
bij aanvang van de lessen. Korte mededelingen kunnen ook schriftelijk aan uw kind worden
meegegeven. We zijn graag op de hoogte van belangrijke zaken. U kunt ons te allen tijde
hierover informeren per mail.

Mail
De volgende e-mailadressen kunt u gebruiken om ons te bereiken:
Groep 7A: j.schipper@csgdewaard.nl (maandag t/m vrijdag)
Groep 7B: a.otte@csgdewaard.nl (ma. - do.) m.vandervorm@csgdewaard.nl (vr.)
Groep 8A: w.vergeer@csgdewaard.nl (maandag t/m vrijdag)
Groep 8B: w.koster@csgdewaard.nl (ma., di., do., vr.) c.degeus@csgdewaars.nl (woe.)

Klassenouder
Voor onze groepen zijn wij op zoek naar een klassenouder. De taak van een klassenouder is

om wat regelzaken op te pakken. Bijvoorbeeld hulpouders regelen voor een uitje. Mocht u

dit leuk vinden, stuur dan gerust een mailtje.

Gymnastiek
Groep 7A: Donderdag van 09:15 uur tot 10:15 uur

Groep 7B: Donderdag van 09:15 uur tot 10:15 uur

Groep 8A: Donderdag van 10:15 uur tot 11:15 uur

Groep 8B: Donderdag van 10:15 uur tot 11:15 uur

Het is de bedoeling dat de leerlingen zich na de gymles omkleden. Voor de veiligheid dragen

kinderen gymkleding, schoenen met harde zolen, lang haar moet vast en grote oorbellen uit.

Wilt u denken aan een rol deo i.p.v. een spray?

Zwemmen

1 x in de 5 weken zwemmen de groepen 7 en 8.

De groepen 7 zwemmen samen.

De groepen 8A en 8B zwemmen apart.

Het schoolzwemmen is op vrijdagen van 11.45-12.30 uur.

De kinderen mogen na het zwemmen naar huis en mogen evt. op de fiets komen.

De data voor het zwemmen zullen we via de nieuwsbrief met u delen.
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Trakteren
De kinderen mogen voorverpakte traktaties in de klas uitdelen.
Het is fijn als u aangeeft/ overlegt wanneer de verjaardag in de klas gevierd kan worden.

Pauze
De kinderen hebben rond  10:30 uur een korte pauze van een kwartier, waarbij ze wat eten
en drinken. Tussen de middag bestaat de pauze uit een kwartier buiten spelen en een
kwartier eten in de klas onder begeleiding van een tso-medewerker/leerkracht.
Op woensdagen en vrijdagen is er 1 pauzemoment. Een flesje water mogen leerlingen altijd
bijvullen.

Omkeergesprekken
Aan het begin van het jaar vinden er kennismakingsgesprekken plaats in de groepen 7.
Uw kind is bij deze gesprekken aanwezig.
In de groepen 8 worden in oktober de voorlopig adviesgesprekken gevoerd en komen de
kennismakingsgesprekken te vervallen.

Ondersteuningsgeprekken
Het kan zijn dat er voor uw kind behoefte is om extra te spreken met de leerkracht en intern
begeleider. Deze gesprekken worden in overleg met u ingepland. Per gesprek wordt bekeken
of uw kind hierbij aanwezig kan zijn.

Goede doelen
In de klas staat er een spaarpotje voor de sponsorkinderen.
Daarnaast houden we enkele keren per jaar een actie voor een goed doel.

Communicatie tussen school en ouders
Csgdewaard app
Regelmatig wordt u op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen in de klas.
Bij het inloggen van deze app gebruikt u dezelfde inloggegevens als voor het ouderportaal in
Parnassys. Deze inloggegevens ontvangt u zodra uw kind 4 jaar is via de conciërge.
U kunt hiervoor een app downloaden op uw computer en/of telefoon.
Dit doet u via de App of -Playstore. Zoek op CSG De Waard. De App is gekoppeld aan de
schoolwebsite.(http://debouwsteen.csgdewaard.nl/)

De website en app zijn afgestemd op de nieuwe AVG privacy regels. Er is een klein openbaar
gedeelte, maar het grootste gedeelte zit achter een beveiligde login die gekoppeld is aan het
e-mailadres dat u heeft opgegeven. Dit e-mailadres is opgeslagen in ons
administratiesysteem Parnassys. Wordt dit e-mailadres verwijderd, doordat de leerling
bijvoorbeeld van school gaat, dan vervalt automatisch de toegang. De ouders/verzorgers
hebben zo alleen toegang tot de specifieke school en groepspagina’s met foto’s van de
leerlingen.

Ouderportaal Parnassys
In het ouderportaal van Parnassys kunt u de leerresultaten van uw kind volgen.
De inloggegevens hiervoor kunt via de conciërge aanvragen via: l.kok@csgdewaard.nl
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Groepsapp
Elke groep heeft één of meerdere klassenouders. Via een groepsapp geven zij informatie
van de leerkracht door. Heeft u specifieke vragen over uw kind of gebeurtenissen in de
groep, kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht per mail of per telefoon.

Koptelefoon

In groep 7 en 8 maken we dagelijks gebruik van een koptelefoon.

Graag ééntje meegeven naar school.

Huiswerk

Groepen 7 en 8

In de groepen 8 werken we met een papieren (week)agenda. Deze agenda is ook te zien op

het bord in de klas! We gaan al snel met de leerlingen aan de slag om te leren deze agenda

in te vullen zodat ze ook hun werk leren plannen. Er worden wekelijks huiswerkopdrachten

gegeven vooral op het gebied van taal/spelling en rekenen. De kinderen krijgen hier kopieer

boekjes of werkbladen voor mee naar huis. Ook wordt er leerwerk mee naar huis gegeven

voor toetsen die op school gemaakt worden.

De groepen 7 spreken een vaste dag af voor het huiswerk.

Groep 8a bespreekt iedere woensdag deze opdrachten.

Groep 8b verdeelt het over drie dagen in de week.

Voorlopige adviezen groep 7

In de groepen 7 zullen er halverwege het schooljaar (na de afname van de midden Cito)

voorlopige adviezen gegeven worden. Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar de

resultaten voor begrijpend lezen en rekenen.

Adviezen groep 8 en traject PO - VO

Eind september hopen we voor de ouders van de groepen 8 een algemene voorlichting te

geven over het VO van nu. Zeker voor de ouders van de ‘eerste’ kinderen is er best een hoop

veranderd. Mocht deze avond geen doorgang kunnen vinden, dan zullen we u op een andere

manier voldoende informatie doen toekomen! Sowieso zullen we alle info die we vanuit het

VO binnen krijgen, met u delen. Dan kunt u zelf de afweging maken of het iets is voor uw

kind. In de periode voorafgaand aan de herfstvakantie staan de voorlopig adviesgesprekken

op het programma. Vanaf november zijn er dan vaak kennismakingslessen, open dagen, etc.

Met het voorlopig advies kunt u dan al iets gerichter rondkijken. In februari worden dan de

definitieve adviezen gegeven en geeft u door naar welke VO school uw kind hoopt te gaan.

De IEP Eindtoets staat los van het advies en staat gepland voor 18 en 19 april 2023.



Verkeersexamen groep 7

In groep 7 wordt het verkeersexamen afgenomen.

Dit bestaat uit een theorie en praktijk deel.

Voor het praktische gedeelte is het fijn als u dit t.z.t. met uw kind wilt oefenen.

Afsluiting groep 8

We hopen in mei 2023 weer een kamp te organiseren. De data staan al vast: 23 t/m 26 mei.

De data van de afscheidsavonden worden later bekend gemaakt.

Alles onder voorbehoud natuurlijk!

We hebben er zin in en zien uw kind graag tegemoet!

Met vriendelijke groeten,

De leerkrachten van de groepen 7 & 8.


