
 

 

 

 

Praktische informatie van groep 7A (2022-2023) 

 
 
Agenda en huiswerkmap: 
- Al het huiswerk staat altijd in de agenda op de website: 
- Het huiswerk moet opgeschreven worden in de agenda, die elke leerling van school krijgt. 

Wilt u thuis ook controleren of deze ook werkelijk gebruikt wordt? 
- De agenda moet elke dag mee naar school en weer mee naar huis genomen worden.  
- Huiswerk wordt als regel een week van tevoren opgegeven. 
- Per week wordt in principe nooit meer dan 2 repetitie opgegeven (bij uitzonderingen wordt 

dit ruim van tevoren opgegeven). 
- Het huiswerkblad wordt bewaard in een snelhechter, deze in ieder geval elke vrijdag 

meenemen naar school. 
- Wilt u bij het leren van een repetitie ook controleren dat uw kind niet alleen de in te vullen 

woordjes of de antwoorden op de vragen leert, maar ook waar het over gaat, dus de zin 
waarin het woord ingevuld moet worden of de vraag die bij het antwoord hoort? 

- Geeft u een briefje mee als het huiswerk niet gemaakt/geleerd kon worden? 
 

Catechismus 
Elke week moeten de kinderen een gedeelte van de Catechismus leren. Als u thuis uw kind wil 
laten oefenen, kan dit ook via de volgende website: https://www.heidelbergse-catechismus.nl/ 
. Deze gebruiken wij op school ook. De kinderen kunnen dan ook bekijken wat het antwoord in 
hedendaagse taal nou betekent. Dit kan dan naast de te leren tekst gezet worden. Zie het 
voorbeeld hieronder: 
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Gym: 
De lessen worden gegeven op vrijdag in sporthal De Fakkel van 10.15 – 11.00, we vertrekken 
rond 10.00 en zijn rond 11.30 weer terug. We gaan hier lopend of op de fiets naar toe. Na de 
gymles is juf Buitendijk in de klas en geeft mr. Vos ook gym aan groep 6. 
 
SeVo: 
In groep 7 worden 7 lessen gegeven in de tweede helft van het schooljaar. Er wordt de 
lichamelijke en sociale ontwikkeling in relatie tot seksualiteit besproken. De verschillen tussen 
jongen en meisje, de veranderingen in de puberteit, het ontstaan van nieuw leven, het wonder 
van de zwangerschap, moeilijk zwanger worden, niet alles is normaal en respect komen aan de 
orde. Afgestemd op hun leeftijd krijgen de kinderen informatie over hun lichaam en seksualiteit 
als Schepping van God. In de bovenbouw is er aandacht voor lichamelijke veranderingen, 
normen en waarden en ook de donkere zijden van seksualiteit. 
 
Spreekbeurt /werkstuk: 
Dit jaar zijn niet alle leerlingen verplicht om een spreekbeurt te houden, maar wie het graag 
wil, mag dit doen. Wel zullen we allemaal een werkstuk maken, waar grotendeels op school 
aan gewerkt zal worden. Daarnaast zullen er wel allerlei presentaties worden gehouden n.a.v. 
bijvoorbeeld verdiepingsopdrachten. 
 
Holmwoods 
De leerlingen werken wekelijks met Holmwoods, een site waarop ze hun luister- en 
leesvaardigheid oefenen van Engels. 
 
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. 
 
Regels in de klas: 
In de eerste week hebben we samen met de kinderen bekeken wat ze belangrijk vinden. Er 
waren verschillende vlaggetjes met stellingen over de klas. De kinderen mochten voor hen de 
belangrijkste stellingen eruit halen. Uiteindelijk zijn de volgende regels hieruit ontstaan: 
- In deze klas is iedereen welkom. 
- In deze klas respecteren we elkaar. 
- In deze klas willen we graag leren. 
- In deze klas laten we elkaar uitpraten. 
- In deze klas is alles bespreekbaar. 
- In deze klas werken we goed samen 
- In deze klas werken we stil als het stoplicht op rood staat. 
- In deze klas steken we onze vinger op als we iets willen zeggen of vertellen. 
- In deze klas maken we plezier. 
- In deze klas helpen we elkaar. 
- In deze klas mag iedereen meespelen. 


