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Beste ouder(s) en verzorger(s), 
 
 
Voor u ligt het informatieboekje van groep 7/8 van Basisschool OBS Stokkum. In dit boekje vindt u 
allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs maar vooral informatie die specifiek 
geldt voor groep 7/8. 
 
Als u vragen of opmerkingen heeft, van welk aard dan ook, de leerkrachten hebben- of maken altijd 

tijd voor u. Blijf er niet mee rondlopen maar kom naar ons toe. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Marita Haverkate en Dorien Klein Teeselink 
Leerkrachten van groep 7/8 
 
 
 
 
 
 
 
Leerkracht(en): 
Juf Marita Haverkate   m.haverkate@obs-stokkum.nl  
Werkdagen: maandag ,dinsdag ochtend (Interne begeleiding) en vrijdag. 
 
Juf Dorien Klein Teeselink  d.kleinteeselink@obs-stokkum.nl  
Werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend. 
 
Juf Annelies ondersteunt de aankomende 6 weken deze groepen op dinsdag, woensdag en 
donderdag. Na de herfstvakantie zal Ilse Veltkamp dit overnemen. 
 
 
Meester Rick Morsink is stagiair en op maandag en dinsdag aanwezig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:m.haverkate@obs-stokkum.nl
mailto:d.kleinteeselink@obs-stokkum.nl
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Algemene informatie groep 7/8  
 
Schooltijden  

maandag Dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

8.30-12.00 8.30-12.00 8.30-12.30 8.30-12.00 8.30-12.00  
 

13.00-15.00 13.00-15.00  13.00-15.00 13.00-15.00 
Groep 4 vrij 

 
Het is voor de rust in de klas belangrijk dat de kinderen op tijd zijn. De school begint om 8.30 uur. 
‘s Middags starten we om 13.00 uur. Vanaf 8.15 is er buiten pleinwacht aanwezig. Om 8.25 uur gaat 
de bel en gaan de kinderen naar binnen. De lessen kunnen dan om 8.30 uur echt beginnen. 
 ‘s Middags is de pleinwacht om 12.45 uur buiten. Om 12.55 uur gaat de bel en gaan de kinderen 
naar binnen, zodat om 13.00 uur de lessen kunnen beginnen. 
 
Eten en drinken 
Het eten en drinken kunnen de kinderen, voorzien van naam, in de klas in een bak zetten. 
We zijn een gezonde school. Onze voorkeur gaat uit naar gezonde tussendoortjes als fruit of een 
boterham. Graag drinken meegeven in een beker, dit scheelt afval! 
 
Verjaardagen 
 Als uw kind jarig is, mag er getrakteerd worden op school. Het is prettig als u even met de leerkracht 
overlegt over het tijdstip van trakteren en eventuele bijzonderheden van klasgenoten. We geven de 
voorkeur aan een gezonde traktatie. Ouders zijn hier welkom bij. 
 
Ziekte 
Wilt u als uw kind ziek is, dit voor schooltijd telefonisch doorgeven. Bezoeken aan de tandarts/dokter 
graag zo min mogelijk onder schooltijd plannen. Indien het niet anders kan, willen we dit graag van 
tevoren weten. Dit kan middels een briefje dat u aan uw kind meegeeft of een email aan beide 
leerkrachten.  
Bij verlofaanvragen dient u een formulier in te vullen. Dit aanvraagformulier kunt u verkrijgen op 
school of downloaden via onze website www.obs-stokkum.nl  
 
Oudergesprekken 
In november vindt de eerste contactmiddag/avond plaats. De inhoud zal zich vooral richten op het 
welbevinden van uw kind. Begin maart vindt de tweede contactmiddag/avond plaats naar aanleiding 
van het rapport. Begin juli vindt de derde contactmiddag/avond plaats. Dit laatste contactmoment is 
facultatief. U kunt zich dan door middel van een strookje opgeven of u wordt hiervoor door ons 
uitgenodigd. De data van deze gesprekken staan op de jaarkalender. 
Naast de oudergesprekken bent u uiteraard altijd welkom om contact op te nemen met de leerkracht 
voor vragen en opmerkingen. 
 
Het laatste ‘officiële’ gesprek voor groep 8 is naar aanleiding van de Cito. De Centrale eindtoets. 
 
Klassendienst 
Iedere week hebben twee leerlingen klassendienst. Na elke lesdag ruimen zij die week de klas netjes 
op. Zij zullen dan maximaal 10 minuten later uit zijn.  
 

 

http://www.obs-stokkum.nl/
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Nieuwsbrief en klassenmail 
Iedere maand wordt de nieuwsbrief verspreid met belangrijke zaken, data en ontwikkelingen. De 
nieuwsbrief wordt digitaal rondgestuurd. De nieuwsbrief wordt ook op de website geplaatst. 
Iedere maand ontvangt u ook een klassenmail. Hierin staan de activiteiten en eventuele 
bijzonderheden van de groepen.  
De school heeft ook een eigen Facebook pagina waar regelmatig leuke school/groepsactiviteiten op 
gedeeld worden. 
 
Ouders in de klas  
Een aantal keer per jaar kunt u als ouder een kijkje nemen in de klas van uw kind. De data volgt via 
de klassenmail en nieuwsbrief. U kunt op dit kijkmoment het werk van uw kind inzien. Dit 
kijkmoment is niet bedoeld om met de leerkracht over de vorderingen van uw kind te praten. 
Hiervoor kunt een aparte afspraak maken. 
 
Zelfstandig werken  
De kinderen gaan regelmatig zelfstandig werken. Hiervoor gebruiken we verschillende hulpmiddelen: 
het bord, de time-timer, blokje en de weektaak. Op het bord staat dagelijks de planning genoemd, 
waarop de kinderen kunnen zien wat er die dag aangeboden wordt. Om een werktijd aan te geven 
kan de ‘time-timer’ worden ingezet. Iedere leerling heeft een eigen ‘blokje’. De betekenis van het 
blokje is als volgt: 
Rood:               Ik werk voor mezelf, ik stoor anderen niet en ik wil zelf ook niet gestoord worden. 
Groen:   Ik sta open voor overleg, anderen kunnen mij een vraag stellen.  
Vraagteken:  Ik heb een vraag aan de leerkracht. 
 
Huiswerk 
In deze groep krijgen de kinderen huiswerk mee.  
Spelling 
Spelling d.m.v. Bloon.  
Topografie 
Daarnaast krijg de groep 7/8 topografie mee om te leren. 
Geschiedenis toets: 1 week voor de toets benodigde leerstof mee 
Aardrijkskunde toets: 1 week voor de toets benodigde leerstof mee. 
 
Ook het voorbereiden van een boekbespreking en spreekbeurt valt onder het huiswerk.  
Een kind kan huiswerk mee krijgen als extra oefenstof voor een bepaald vakgebied, als dit nodig 
blijkt. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.  
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Vakgebieden 
 
Lezen 
Lezen neemt een belangrijke plaats in, in het onderwijs. Dagelijks wordt er gelezen. Lekker in een 
leesboek, lezen in een informatieboek of stripboek, maar ook in de lesboeken. De kinderen zullen 
voor zichzelf lezen, samen lezen maar ook hardop lezen.  Veel lezen vergroot de woordenschat en 
het tekstbegrip. Maar het is van groot belang om thuis ook dagelijks met uw kind te lezen. Kinderen 
vinden het leuk om thuis te laten horen wat ze kunnen. Veel oefenen zorgt ervoor dat het beter gaat. 
Uw kind wordt hierdoor ook gemotiveerd om meer te gaan lezen. 
 
Begrijpend lezen 
Voor het begrijpend en studerend lezen maken we gebruik van de methode “Leeslink”. 
Aan de hand van 7 leesstrategieën leren de kinderen de betekenis of bedoeling van een tekst te 
achterhalen. 
 
Spelling en taal 
Na de herfstvakantie gaan we starten met de nieuwe methode Taal Actief. Hierin zitten de 
onderdelen taal, woordenschat en spelling. Bij deze methode wordt er ook digitaal gewerkt. 
Op dit moment herhalen we de spellingsregels d.m.v. oefenbladen en dictees. 
Op taalgebied bieden we de begrippen: doe-woord, werkwoorden, persoonsvorm, onderwerp, 
zelfstandig naamwoord, lijdenvoorwerp, gezegde etc. aan.  
 
Rekenen 
Voor rekenen gebruiken wij de methode ‘Wereld in getallen’. Deze methode sluit goed aan bij de 
belevingswereld van kinderen. Er worden herkenbare situaties en contexten gebruikt tijdens het 
oefenen. Hierdoor gaan de kinderen beseffen waarom rekenen belangrijk is. Bij rekenen kunnen de 
kinderen ook ingedeeld worden in niveaus. Het basisniveau is 2-sterren. De 1 ster-opdrachten zijn 
voor kinderen die op een bepaald onderdeel extra in-oefening nodig hebben. Kinderen die meer 
uitdaging aankunnen werken in 3-sterren.  Bij rekenen wordt er ook digitaal gewerkt met tablets. 
 
Schrijven  
Om een goed en duidelijke handschrift te stimuleren krijgen de kinderen dit jaar een nieuwe pen. 
 
Topografie  
Groep 7 en 8 leren dit jaar Europa en de Wereld. 
Beide groepen worden hierover getoetst. 
 
Engels 
Vanaf groep 1 werken wij doelmatig aan de ontwikkeling van de Engels taal. 
Wij werken met de methode Take it Easy. 
 
Wereldoriëntatie, Natuur en Techniek 
Wij werken met de methode Studio Blink. 
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Verkeer 
Hiervoor gebruiken we de methode van Veilig verkeer Nederland “Op Voeten en Fietsen”. Kinderen 
leren nu en in de toekomst veilig deel te nemen aan het verkeer. 
1 keer in de 2 jaar wordt het verkeersexamen afgenomen.  Het eerstvolgende examen is in het 
schooljaar 2018-2019. 
 
Muzikale vorming 
Vanaf groep 1 t/m 8 wordt er door ons muziekonderwijs gegeven. Ook dit schooljaar krijgen wij 
ondersteuning en begeleiding van vakdocent Ria Degenkamp. 
 
Godsdienst 
Er wordt in groep 7 en 8 godsdienstonderwijs gegeven. De lessen worden verzorgd door Hanny 
Poelert. 
Alle geestelijke stromingen worden behandeld. 
 
Bewegingsonderwijs 
Groep 7/8 heeft elke maandagmorgen van 8.30-9.15 uur en dinsdagmiddag van 14.30-15.15 uur 
gymnastiek door vakleerkracht Aat Aanstoot. 
 
Bij gymnastiek hanteren we de volgende regels:  

 Altijd gymmen in gymkleren 

 Altijd schoenen aan met gym i.v.m. hygiëne en veiligheid.  

 Lange haren bij gym vast dragen met een elastiekje  

 Geen sieraden om met gym . 

 Na afloop douchen de kinderen (geen haren wassen).  

 Bij gebruik van deodorant zijn alleen rollers toegestaan.  

 Als uw kind niet mee kan doen, graag een briefje meegeven. 
 
Creatieve vakken 
Elke week zullen er teken en handvaardigheid lessen worden gegeven. Ook dit schooljaar gaan we de 
creamiddagen een vervolg geven. Hierin zitten koken, techniek, textiel, handvaardigheid enz. Dit zal 
10 keer in het jaar plaatsvinden. 
 
Boekbespreking en spreekbeurten 
Vanaf groep 5 gaat elk kind een spreekbeurt en een boekbespreking houden.  
De kinderen weten tijdig van tevoren wat er van hen verwacht wordt en wanneer ze aan de beurt 
zijn. De spreekbeurt en boekbespreking mag ondersteund worden met een PowerPointpresentatie. 
Een spreekbeurt en boekenbeurt heeft als doel om te ervaren hoe het is om iets voor een groep te 
vertellen. De voorbereiding wordt deels op school en thuis gedaan.  
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Contactgegevens 
 
OBS Stokkum    Directeur 
Stokkumerweg 40   Marlijn Meinders  m.meinders@obs-stokkum.nl  
7475 MV Markelo  
Tel: 0547-363309   Intern Begeleider (IB) 
 info@obs-stokkum.nl   Marita Haverkate   m.haverkate@obs-stokkum.nl  
www.obs-stokkum.nl 
 
Vertrouwenspersoon 
Marita Pongers 
 
Vertrouwenspersoon extern 
Mevr. C.A.A.M.  Meereboer  0547-361270  

mailto:m.meinders@obs-stokkum.nl
mailto:info@obs-stokkum.nl
mailto:m.haverkate@obs-stokkum.nl
http://www.obs-stokkum.nl/

