Even voorstellen.
Mijn naam is Gabriëlla van Dijk en ik sta vijf dagen per week voor de groep. Hieronder kunt u
informatie vinden over wat we allemaal leren en doen in groep 7. Veel plezier!
Godsdienst
Wij starten ’s ochtends met een gebed of een lied en we eindigen de dag ook met een gebed of lied.
Er wordt een Bijbelverhaal of een spiegelverhaal verteld, we zingen liedjes en we vertellen aan elkaar
wat we beleefd hebben. We gebruiken hiervoor de methode Kind op Maandag.
Lezen
Ssst! Elke ochtend beginnen wij met een leeskwartier. In dit kwartier worden wij liever niet gestoord,
omdat we helemaal in onze leesboeken “kruipen”.
Taal/spelling
In groep 7 werken we met de taalmethode: “Taal actief”. Er is veel aandacht voor woordenschat,
maar ook onderwerpen als taalvorming, zinsbouw etc. komen aan de orde. Ook voor spelling
gebruiken we de methode Taal actief. Elke week staan er meerdere categorieën centraal. Vanaf
groep 7 krijgt werkwoordspelling een grote rol in de lessen. Ook wordt dit getoetst op de cito. Veel
oefenen is belangrijk. Uw kind krijgt hier huiswerk voor mee. Oefenen voor spelling kan op de
volgende sites:
www.spellingoefenen.nl
www.leestrainer.nl
Begrijpend lezen
Voor begrijpend lezen gebruiken wij de methode nieuwsbegrip. Elke week komen er teksten online
die echt over iets actueels gaan. Wij leren vijf evidence based leesstrategieën: voorspellen,
ophelderen van onduidelijkheden, samenvatten, vragen stellen en verbanden leggen.
Maar niet alleen bij nieuwsbegrip zijn we bezig met begrijpend lezen. Ook met taal en met
geschiedenis hebben we het vaak over deze strategieën, zodat we ze nooit afleren!
Rekenen
We werken met de methode “De Wereld in Getallen”.
Wist je dat wij in groep 7 leren rekenen met getallen tot een MILJOEN? En dat wij aan het einde van
groep 7 heel goed de breuken en procenten kennen? Verder zijn we straks super goed in het rekenen
met verhoudingstabellen en kunnen wij moeiteloos voor jou de oppervlakte, omtrek of inhoud
berekenen. Goed hè?
Schrijven
De kinderen herhalen de schrijfletters en krijgen aan het einde van het jaar de blokletters
aangeboden. De methode ‘zwart op wit’ wordt gebruikt.
Wereldoriëntatie
Dat zijn vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer, natuuronderwijs en techniek.
Aardrijkskunde, natuuronderwijs en geschiedenis gaan vooral om de wereld en de tijd heel dicht om
hen heen. Bij verkeer gaat het om het aanleren van de basisregels bij het lopen en fietsen.
In groep 7 nemen de kinderen deel aan het verkeersexamen. Dit bestaat uit 2 delen: theorie en
praktijk. Voor het theorie-examen worden de kinderen op school voorbereid. Voor het
praktijkexamen wordt verwacht dat u met uw kind oefent.
Sociaal-emotionele vorming
Leefstijl staat voor sociaal-emotionele vaardigheden.
Het programma van Leefstijl kent zes thema's:

Thema 1:
Thema 2:
Thema 3:
Thema 4:
Thema 5:
Thema 6:

De groep dat zijn wij! (over sfeer in de groep)
Praten en luisteren (over communicatie)
Ken je dat gevoel? (over gevoelens)
Ik vertrouw op mij (over zelfvertrouwen)
Iedereen anders, allemaal gelijk
Lekker gezond

Engels
Voor Engels gebruiken we de methode “take it easy”. Elke week krijgen de kinderen Engels. Aan het
einde van een “unit” krijgen de kinderen een lijst met woordjes mee om te leren. Deze woordjes
worden getoetst. In de les wordt zoveel mogelijk Engels gesproken.
Gym
We hebben gymnastiek op dinsdagmiddag om 14:00 uur en vrijdagochtend om 11:30 uur. Het is
belangrijk dat de kinderen gymkleren en gymschoenen(!) bij zich hebben (geen zachte turnschoentje
(het is niet verantwoord om op blote voeten/ sokken te gymmen). Turnpakjes alleen met broekje.
Expressie
Om de week krijgen de kinderen muziekles van juf Marja. Daarnaast is er elke week ruimte voor
knutselen, tekenen of drama.

