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Bijbelonderwijs:
Volgende week gaan we voor levende water aan de slag met hoofdstuk 34. In deze lessen komen er
verschillende thema’s aan de orde, ook weer met een schaduwverhaal in les 3. De schaduw verhalen
leveren altijd mooie gesprekstof op. Komende week zal dat gaan over de nieuwe hemel en de nieuwe
aarde. Hoe zal het er in de hemel uitzien en wat als je nu niet gelooft?! Ik kijk er nu al naar om het er
over te hebben, fijn om ook met elkaar over deze dingen te spreken.

Kampgroep 8
Op 13-15 september gaat groep 8 op kamp naar Ameland inmiddels is de bootovertocht
gereserveerd. Ook de fietsen die we op Ameland willen gaan gebruiken zijn geregeld. Wat we nog
niet hebben geregeld en waar we zeker nog hulp bij nodig hebben, is het vervoer naar en van de
boot! Graag zou ik van elke ouder even een reactie willen hebben of hij/zij kan rijden? Kijk dus
alvast in de agenda en laat het zsm weten! Als er niet voldoende auto’s zijn dan gaan we met elkaar
in een hutje op de heide zitten ;) Qua tijden: woensdag 13 september vertrek vanaf school richting
Holwerd rond 9.30. Het ophalen zal zijn rond 12.00 uur bij de boot. Op beide dagen hebben we
namelijk de boot van 11.30 geboekt.

Rapporten/ Cito’s
Van de week zijn de kinderen ondanks de hitte goed aan de slag gegaan met hun cito’s. Knap hoe de
kinderen toch keihard hun best hebben gedaan. Rekenen is nu voor bijna alle kinderen klaar, ook
spelling is zo goed als afgerond. Volgende week dinsdag gaan we met de kinderen verder met de
cito’s. De resultaten van de cito’s hoop ik de week van de oudergesprekken met u te delen.
Aankomende maandag staat juf Zevenberg voor de groep en zijn er geen cito toetsen.

Swim to Play:
Volgende week vrijdag en de week erna, zal er voor de laatste keer Swim to Play zijn. Heerlijk om dat
nog in de laatste paar weken met elkaar te doen. We hopen dat het ook de komende twee weken
weer leuke wordt als we er met elkaar naar toe gaan.

De Planning:
Donderdag 29/6: Levend water H 34 maken.
Dinsdag 4/7: overhoring topografie 6 en 7.
Donderdag 6/7: Levend water H 35 maken.
LET OP: mijn mailadres is gewijzigd in: tijs.huisman@florion.nl

Groeten, groep 6/7 met meester Koos en meester Tijs.

