
 

 

 

 

 

 

 

Veranderingen van groep 7 naar groep 8 

• De leerlingen krijgen een agenda waarin ze zelf hun weektaak 
en hun huiswerk noteren. De agenda mag mee naar huis. 

• Kinderen krijgen voor meerdere dagen in de week en 
verschillende vakken huiswerk. Daarnaast krijgen ze ook 
huiswerk dat niet altijd op dezelfde dag zal vallen, zoals het 
leren voor toetsen. 

• Op vrijdagmiddag nablijven tot maximaal 15.45 uur indien de 
weektaak niet af is, hier rekening houdend met 
niveauverschillen. 

• Kinderen werken om de beurt in het boekenparadijs. 
• Cito eindtoets 
• Herhaling en verdieping  

 
Belangrijk 

• Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, zelfreflectie, 
werkhouding, weerbaarheid. 

• Ouders: steunen en loslaten. 
 

 

 

Belangrijke data 

• 4 oktober info-avond voortgezet onderwijs 
• Januari scholenmarkt Uithoorn 
• Januari/ februari open dagen VO-scholen op inschrijving.  
• In de week van 6 februari vinden de adviesgesprekken plaats. 
• 6 t/m 10 maart inschrijven VO 
• 18 t/m 20 april CITO eindtoets 
• 23 t/m 26 mei  schoolkamp 
• 17 juli afscheidsavond 
• 18 juli laatste schooldag voor groep 8 

 

• Zie de Bewaarflits, website, jaarkalender en de wekelijkse 
Kwikflits voor de overige data. 

• Elke woensdag wordt de Kwikflits verstuurd. Dit is de digitale 

informatiebrief van de school. 

• Download de Social Schools app, voor leuke en specifieke 

informatie over de groep. Wij willen u vragen de berichten een 

hartje te geven wanneer u deze heeft gelezen. 

Contact 
Basisschool De Kwikstaart 
Randhoornweg 33 
1422 WX Uithoorn 
Tel. 0297  522740 
marion@dekwikstaart.nl (administratie) 
www.dekwikstaart.nl 
Per mail kunt u ook contact opnemen met de leerkracht. voornaam 

leerkracht @dekwikstaart.nl 

 

 

 

 

Het schooljaar 

• Zo lang mogelijk “gewoon” doorwerken, structuur bieden 
• Na mei wel “luchtiger”, meer projecten 
• Gespreksmomenten met ouders en kind. 
• 1 rapport 
• diploma + cijferlijst op de laatste schooldag. 

 
Schoolkeuze 

• Informatieavond van po naar het vo voor ouders op dinsdag 4 oktober 
om 20.00 uur. 
 

Adviesvorming op basis van: 

• LOVS (leerlingvolgsysteem) 
• Werkhouding 
• Methodetoetsen 

Jaarbrief groep 8 

Praktische zaken: 

• Elke dag nemen de kinderen een 10-uurtje mee. Geadviseerd wordt om water en 
fruit mee te geven.  

• Voor het computergebruik dienen de kinderen oortjes mee te nemen. 

• In de week na elke vakantie worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis.  
Wil je luizenouder zijn geef dit dan aan bij de leerkracht. 

• Regelmatig worden er ouders gevraagd om te helpen bij activiteiten. Dit wordt 

gemeld in de Kwikflits en/o Social Schools. U kunt zich dan aanmelden via Social 

Schools.  
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