
 

 

 

 

Praktische informatie van groep 7b 

 
 
Agenda en huiswerkmap: 
De kinderen hebben allemaal een agenda en huiswerkmap gekregen. Elke dag moeten ze 
map en agenda mee naar school nemen. Aan het einde van de dag nemen ze het weer mee 
naar huis, zodat jullie als ouders ook weten welk huiswerk voor een bepaalde dag gedaan 
moet worden. 
Na enkele weken zal het zo zijn, dat er voor vrijwel iedere dag huiswerk gedaan moet worden. 
Willen jullie hier (een beetje) op toezien? Als blijkt dat het huiswerk te veel tijd kost, neem 
dan echt contact met mij op, zodat we naar een oplossing gaan kijken. 
 
Gym: 
Op woensdag aan het einde van de morgen gaan we op de fiets naar de gymzaal. Na afloop 
mogen de kinderen evt. gelijk naar huis. Ze moeten wel altijd gymkleding bij zich hebben. Als 
ze het vergeten zijn, kunnen ze helaas niet mee gymmen. Gymschoenen mogen niet buiten 
gedragen worden. 
 
SeVo: 
Deze lessen zullen ongeveer in de maanden mei en juni gegeven worden. Onderwerpen die 
o.a. aan bod komen zijn: Wij zijn allemaal anders (geslachtsdelen van jongens en meisjes); 
veranderingen in de puberteit; het ontstaan van nieuw leven (geslachtsgemeenschap, 
bevruchting); het wonder van de zwangerschap (+ geboorte); moeilijk zwanger worden 
(miskraam, te vroeg geboren of gehandicapt, kinderloosheid, adoptie, voorbehoedsmiddelen, 
abortus); niet alles is normaal (je eigen grenzen, macht en dwang, zoals incest). Ruim van 
tevoren krijgen jullie ook te horen wanneer de lessen beginnen. 
 
Verkeersexamen: 
Vanaf dit jaar zal in groep 7 verkeersexamen gedaan worden, zowel de praktijk als de theorie. 
 
Spreekbeurt /werkstuk 
Alle kinderen doen dit jaar een spreekbeurt. Vanaf januari wordt iedereen ingedeeld. Tegen 
die tijd ontvangen jullie hierover nog meer informatie. 
In oktober/november moeten de kinderen een werkstuk maken met gedroogde bladeren. In 
april/mei maken de kinderen een werkstuk over een land of een dier. Ook hierbij is het zo dat 
de kinderen ruim van tevoren meer info hierover ontvangen. 
 
Holmwoods 
Vanaf november doen de leerlingen thuis elke week een oefening van Holmwoods (Engels) op 
de computer. Dit bestaat uit 2 onderdelen: Listening en Reading. Dit wordt gedaan als 
voorbereiding op de Cito van Engels (in mei), maar ook als voorbereiding op het Engels in het 
voortgezet onderwijs. 
 



 
 
 

   

Geboorte broertje/zusje: 
Kinderen mogen als zij een broertje of zusje hebben gekregen, trakteren en langs de andere 
juffrouws/meesters van de school met het geboortekaartje. 
 
Zendingsgeld en Woord en Daad: 
Elke maandag halen we zendingsgeld op en de laatste vrijdag van de maand voor Woord en 
Daad. Op het bord wordt bijgehouden wat er iedere keer opgehaald wordt. 
 
Gezonde dag:  
Op woensdag is het de gezonde dag. Dat betekent dat de kinderen op die dag water of iets 
van fruit bij zich hebben. 
 
Regels in de klas 
Op school houden we ons aan gezamenlijke schoolregels, maar met de klas worden ook eigen 
klassenregels gemaakt. 
Fluisteren wordt in de regel niet toegestaan, zodat kinderen ongestoord hun werk kunnen 
doen. Dit geldt met name bij de hoofdvakken. Wordt deze regel enkele keren overtreden, 
krijgen ze een rode kaart. Bij de volgende overtreding moeten ze 's middags nablijven. 
Als kinderen hun map en/of agenda vergeten, wordt dit bijgehouden. Na enkele keren zullen 
ze dan ook een keer 's middags wat langer moeten blijven. 
Verder staan liefde en onderling respect hoog aangeschreven. 
Enkele keren per jaar hebben de kinderen klassenbeurt. Dit houdt in dat ze rond 8:20 uur in 
de klas moeten zijn om uit te delen. Na schooltijd zorgen ze er weer voor dat het lokaal netjes 
is, zodat ze iets later buiten zullen zijn. 
Bij het klassen rondgaan (bij verjaardag) houd ik bij dat alle kinderen in ieder geval 1 of 2 keer 
per jaar aan de beurt komen. De traktatie kan 's morgens voor schooltijd binnengebracht 
worden, of anders rond 10:05 uur. 
 
Bijbellessen 
In de maanden augustus t/m begin december zal verteld worden over David en Salomo. In 
december zal de Kerstgeschiedenis centraal staan. Na de Kerst zullen een aantal 
geschiedenissen verteld worden over de Heere Jezus. Aan het eind van het jaar zal het Oude 
Testament weer opengaan over de geschiedenissen van de koningen. 
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