
Themabrief groep 8  

herfst - kerst 

Rekenen  Taal 
 

Overig 

1. Breuken 
3/4 + 1/3 = … 
2/3 – 1/4 = … 
1/2 x 1/3 = … 
 

2. Procenten 
12,5% van 500 liter = … 
1 op de 4 = 25% = 1/4 deel 
40% = 24 appels dus 100% = … appels 
 

3. Kommagetallen 
Vermenigvuldigen met 10, 100 en 1000 
12,94 : 4 = … 
270 : 4,5 = … 
 

4. Verhoudingen 
Rekenen met verhoudingstabellen 

 
5. Rekenen met schaal / vergroten en 

verkleinen 
Schaal 1:100 hoe groot in het echt? 
 

6. Rekenmachine 
Komma of punt? 
12% van 200 berekenen 
Volgorde van rekenen 

 

1. Taalverzorging: 
- Woordsoorten (telwoorden, voornaamwoorden) 
- Zinsdelen (bepaling van tijd en plaats, 

meewerkend voorwerp) 
- 1e, 2e en 3e persoon 
- Leestekens (puntkomma, aanhalingstekens) 

 
2. Schrijven, spreken en luisteren: 

- Dichten met rijm 
- Luisteren naar een verhaal of gedicht 
- Betoog houden 

 
3. Woordenschat: 
- Menselijk lichaam 
- Ruimte en techniek 
- Wereldkwesties 
- Eten en drinken  

 
4. Spelling 
- Schrijven van woorden met een Latijns 

voorvoegsel (abrupt, adjudant, object, subgroep) 
- Lastige werkwoorden (Vindt je vriend dit leuk?) 
- Woorden met onbeklemtoond meervoud 

(monniken, dreumesen) 
- 1e, 2e, 3e persoon enkelvoud en meervoud 

Engelse week 
Na de herfstvakantie beginnen we met de jaarlijkse 
Engelse week. Deze week staat in het teken van 
‘games’. We besteden extra aandacht aan Engels en 
openen en sluiten de week met Engelse games. 
 
Doe-middagen VO 
In november zijn er een aantal doe-middagen op 
middelbare scholen in Apeldoorn. Leerlingen die 
zich ingeschreven hebben zijn op de betreffende 
middag(en) om 13.45 uur vrij. De doe-middagen 
beginnen om 14.30 uur.  
 
Talentenmiddag 
Op 11, 18 november en 2 december staat de 
talentenmiddag op het programma. De kinderen 
kunnen kiezen uit verschillende onderdelen waar zij 
in geïnteresseerd zijn. Op 2 december bent u 
natuurlijk van harte welkom om te kijken wat uw 
kind gedaan heeft. 
 
Week van de mediawijsheid 
Van 8 t/m 15 november doen we mee aan de week 
van de mediawijsheid. Het thema is ‘aan of uit’. Het 
gaat over apps, chats en digitale tools die kunnen 
helpen, maar soms ook in de weg kunnen zitten. 
Wanneer kies jij om aan of uit te staan? 

 
 
 

 



Wereldoriëntatie: op leven en dood 

Binnen het thema: Op leven en dood kiezen en onderzoeken de kinderen het leven en de dood bij planten, dieren en mensen. Het onderzoek zal aan het einde van het 

thema gepresenteerd worden in de vorm van meerdere artikelen die worden gebundeld in een tijdschrift. Door de combinatie van de vier onderzoekslessen en het eigen 

onderzoek vormen de kinderen zich een breed beeld van het leven en de dood, zoals wat de kenmerken zijn van het leven, hoe een dier zich ontwikkelt van het eerste begin 

tot de geboorte – in de baarmoeder of in een ei, wat er gebeurt met andere planten en dieren in een biotoop als er een diersoort uitsterft en hoe de politie bij een 

moordonderzoek gebruik kan maken van kennis van de natuur.  

In dit thema komen de volgende kerndoelen aan bod:  

 Kerndoel 40: De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun 

leefomgeving.  

 Kerndoel 41: De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.  

 


