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Op deze informatiekaart vindt u de 
belangrijkste informatie voor het komende 
schooljaar. In de tweewekelijkse 
nieuwsbrief ‘Grasduinen’ en de schoolgids 
wordt u verder geïnformeerd. Daarnaast 
kunt u ons per jaargroep volgen op Social 
Schools. 
 
Het laatste jaar op de basisschool! 
De eerste weken van het schooljaar ligt de 
aandacht vooral op werkhouding, 
groepsvorming, regels en routines. 
Gedurende dit jaar zullen wij veel 
activiteiten ondernemen richting het 
voortgezet onderwijs. In de maand 
november zullen wij met u spreken over de 
voortgang van uw kind. Het definitieve 
advies volgt in februari. Een spannende tijd! 
 
Oproep 

• U kunt zich aanmelden als luizenouder. 
 
Afspraken 

• Alle kinderen gebruiken hun eigen 
ingang. Ouders komen niet in de school. 

• Kinderen hangen zelf hun jas, gymtas en 
lunchtas op.  

• Is uw kind ziek? Bel dan vanaf 07.30 uur 
naar 0251-65 08 64 of meld het via 
Social Schools. 

• Wilt u iets bespreken met de 
leerkracht? Bel of mail dan even naar 
Helmgras voor een afspraak via 
helmgras@tabijn.nl. 

• Het gebruik van mobiele telefoons door 
leerlingen is onder schooltijd niet 
toegestaan. Mobiele telefoons worden 
gedurende de dag in bewaring gegeven 
bij de eigen leerkracht. Het heeft onze 
voorkeur om deze thuis te laten.  

 
Een schooldag 

• De kinderen komen om 8.20 uur rustig 
de klas binnen en kunnen aan hun tafel 
nog even met andere leerlingen praten, 
zodat de leerkracht om 8.30 uur 
meteen kan starten.  

• We spelen om 10.30 uur een kwartier 
buiten en we eten een gezond 
tussendoortje. Om 12 uur hebben we 
een kwartier lunchpauze en we spelen 
daarna een half uur buiten.  

• We gymmen twee keer per week. 
Tijdens het gymmen dragen de 
kinderen een sportshirt, sportbroekje 
en gymschoenen. De gymtas gaat aan 
het einde van de dag weer mee naar 
huis. Deodorant mag mee, maar alleen 
een roller.   

• We zwemmen vijf keer per schooljaar. 
We lopen vanaf school naar het 
zwembad. 

 
Huiswerk 
Het huiswerk voor de leerlingen bestaat uit 
het leren voor de toetsen van Blink (WO), 
EHBO en Engels. Zij krijgen voorafgaand aan 
de toets een samenvatting van het thema 
mee om te leren. Daarnaast maken de 
kinderen dit jaar een werkstuk en 
presenteren zij dit aan de klas. 
Verjaardag  
Kinderen die jarig zijn mogen één kleine 
traktatie uitdelen in de groep. Wilt u  het 
bijtijds bij de leerkracht melden als uw kind 
gaat trakteren? Ouders zijn niet bij de 
verjaardag op school aanwezig. 
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Snappet  
De kinderen werken met de Snappet 
tablets. Deze tablets worden gebruikt voor 
de verwerking van taal, spelling, rekenen, 
begrijpend lezen, woordenschat, 
studievaardigheden en automatiseren. De 
lesstof wordt op diverse manieren en in 
verschillende niveaus aangeboden. 
 
Schoolvakken 
In groep 8 worden alle basisvakken 
gegeven. Deze stof bestaat uit een 
combinatie van nieuwe leerstof en 
herhaling van de leerstof van de afgelopen 
jaren. 
 
IEP-eindtoets 
In de maand april maken alle kinderen de 
IEP-eindtoets.  
 
Verwijzing voortgezet onderwijs 
Tijdens het laatste gesprek in groep 7 is 
met u het voorlopig advies besproken. In 
september en januari worden de 
IEPtoetsen voor het leerlingvolgsysteem 
afgenomen. De uitslag van de NIO, de 
uitslagen van het leerlingvolgsysteem vanaf 
groep 6 en het beeld van het kind in de klas 

vormen de basis voor het definitieve 
schooladvies dat u in februari krijgt.  
 
Voortgezet onderwijs 
Gedurende het jaar gaan de kinderen op 
bezoek bij de verschillende voortgezet 
onderwijsscholen in Castricum. Soms komt 
een afgevaardigde van een school een 
presentatie geven op Helmgras.  
Voortgezet onderwijsscholen hebben ook 
open dagen voor kinderen en hun ouders. 
Via de website van de VO-scholen en de 
VO-gids vindt u hier meer informatie over.   
 
Kamp 
In de tweede week van september gaan de 
groepen 8 gezamenlijk drie dagen op kamp 
naar Texel om met elkaar leuke, spannende 
en sportieve activiteiten te doen.  
 
Musical 
Als afsluiting van de schoolperiode voeren 
de kinderen van groep 8 een musical voor u 
en de school op. Deze vindt plaats in de 
laatste schoolweek. De exacte data van de 
uitvoering(en) krijgt u zo snel mogelijk te 
horen.  
 

EHBO 
In november krijgen de kinderen 
gedurende een week jeugd EHBO les. Deze 
projectweek wordt afgesloten met een 
theoretisch en praktisch examen. 
 
Seksuele voorlichting 
Na de meivakantie wordt in groep 8 gestart 
met het project ‘Lentekriebels’.  
 
PO-VO doorstroomtraject 
Dit jaar hebben wij subsidie gekregen om de 
leerlingen uit groep 8 een extra zetje te 
geven. Dit houdt in dat we 2 ochtenden in de 
week voor de vakken begrijpend lezen, 
spelling en rekenen groepsdoorbroken 
kunnen werken. We verdelen de leerlingen 
in 3 groepen. Leerlingen die stof al goed 
beheersen en extra uitdaging krijgen, 
leerlingen die werken aan het basisniveau 
en leerlingen die de stof nog eens extra 
uitgelegd krijgen. Hiernaast gaan wij op de 
maandag- en vrijdagmiddag verschillende 
workshops geven aan de kinderen die dat 
nodig hebben. Dit is onder andere op het 
gebied van leren-leren, mindset, faalangst 
en sociale vaardigheid. 
 


