
Themabrief groep 8  

voorjaarsvakantie - meivakantie 

Rekenen  Taal 
 

Overig 

Meten en meetkunde: 
- Omtrek, oppervlakte, inhoud 
- Verhaaltjessommen 

 
Grafieken en assenstelsels 

- Soorten grafieken 
- Assenstelsel maken 
- Coördinaten 

 
 
Grote getallen 

- Relatieve waarde van een getal 
- Romeinse cijfers 
- Andere getalsystemen 

 
 
 
 
 
 
 
Breuken, procenten en kommagetallen 

- Verhaaltjessommen 
 

 

Taalverzorging: 
- Woordsoorten (mix) 
- Zinsdelen (mix ) 
- Gezegdes  
- 1e, 2e en 3e persoon 

 
Schrijven, spreken en luisteren: 

- Een mening in een verslag schrijven 
- Brainstromen 
- Een advertentie schrijven 
- Een overtuigende tekst schrijven 
- Kenmerken van een e-mail benoemen 

 
Woordenschat: 

- Vroeger 
- Bestuur en gezag 
- Materialen  

 
Spelling 
Herhaling van de volgende categorieën:  

- Komma –s meervoud 
- Tremawoord, trema meervoud, woord met 

onbeklemtoond meervoud en leenwoorden 
- Werkwoordspelling (herhaling) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Stagiaire  
Zoals u misschien al wel heeft vernomen loopt Eline 
Huernink de komende periode stage in groep 8.  
Eline is 1ste jaars PABO student.  
 
Week van de lentekriebels: 
In de week van 16 t/m 20 maart doen wij mee aan 
de landelijke week van de lentekriebels. Hierover 
ontvangt u een aparte brief. 
 
Belangrijke data: 
 

- 19 maart: Kijkmiddag Blink 
 

- 25 maart:  Grote rekendag 
 

- 31 maart: Bezoek verscholen dorp 
 

- 14 en 15 april: Cito eindtoets 
 

- 17 april: Koningsspelen 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



Wereldoriëntatie: oorlog en vrede  

Met Blink Wereld gaan wij beginnen aan het thema Oorlog en vrede. De kinderen onderzoeken in dit thema verschillende oorlogen en de oorzaken ervan. Hoe is het leven 

tijdens een oorlog? En hoe gaat het daarna? En kun je oorlogen voorkomen? Zo ja, hoe denken mensen daarover?  

In de vier onderzoekslessen:  

• Onderzoeken de kinderen hoe de Duitsers zich voelden na de Eerste Wereldoorlog.  

• Onderzoeken ze waarom Hitler aan de macht kon komen.  

• Denken ze na over dilemma’s in de oorlog.  

• Onderzoeken ze hoe de EU bijdraagt aan vrede in Europa.  

In het eigen onderzoek:  

Als eindproduct van dit thema onderzoeken de kinderen een conflict naar keuze vanuit twee perspectieven en onderzoeken en bedenken ze mogelijke oplossingen voor dit 

conflict. Deze oplossingen leggen ze voor in de Kindervredesraad. Praat thuis eens samen na over dit thema. Welke conflicten of oorlogen zijn er op dit moment in de 

wereld? Wat is de reden? En wat kunnen oplossingen zijn? En wellicht kunnen overgrootouders iets vertellen over het leven tijdens de Tweede Wereldoorlog of kennen 

grootouders familieverhalen hierover? 

 

 

 


