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Zelfstandigheid en doelenmuur:
Onze doelenmuur begint deze weken al aardig vol te hangen! Niet alleen met de blokdoelen en de
strategieën voor; rekenen, begrijpend lezen, taal en spelling, maar nu ook met de resultaten
daarvan! We hebben namelijk een aantal toetsen waarvan de uitslag op dit bord hangt. De resultaten
van de toetsen krijgt iedereen natuurlijk persoonlijk terug, die hangen we niet op de doelenmuur.
Wat we wel ophangen zijn grafiekjes met de groepsgemiddelden erbij. Dit resulteert er in dat
kinderen zich niet alleen verantwoordelijk voelen voor hun eigen leren. Je krijgt ook dat kinderen
elkaar gaan helpen zodat we ook als groep goed scoren! Zoals ik ook aangaf in eerdere
nieuwsbrieven dit zorgt voor motivatie en zicht op leren. De kinderen worden steeds meer eigenaar
van hun leren, hierdoor zien we steeds meer taakgerichtheid. En wat nog mooier is, ik zie een heel
aantal kinderen gewoon steeds beter presteren… De cijfers gaan omhoog, prestaties groeien, het
werk word beter, kinderen worden steeds competenter… Hier en daar gaat dit nog steeds weleens
met vallen en opstaan, logisch want we zitten in een veranderd leerproces! Al met al zijn we enorm
trots op de prestaties die de kinderen nu neerzetten. Wellicht denkt u nu u dit leest dat moet ik toch
eens zien! Prima, loopt u gerust eens een keer binnen op een handig moment, we laten het graag
aan u zien!
Mediamasters 2016:
Vanmorgen hebben we de week van de mediawijsheid afgesloten met het finale spel van
Mediamasters 2016. We hebben een leerzame week achter de rug en zijn ons nu bewuster van de
kansen en valkuilen die internet ook met zich meedraagt. We blijven als groep met elkaar in gesprek
over dit onderwerp en we zullen ook regelmatig de losse lessen van de mediamasters club gaan
doen. Blijft u als ouder thuis ook vooral in gesprek met uw kinderen, het verdient de aandacht!
Uitstapje tin gieten:
Dinsdag 13 december hebben we een uitstapje naar de tin gieterij in Zuidwolde. De kinderen leren
over dit oude ambacht en zullen ook zelf mogen gaan tin gieten. Voor dit uitstapje zijn we opzoek
naar ouders die ons willen rijden. We zullen rond 8.30 gaan vertrekken en we hopen om 11.30 weer
op school terug te zijn. Het uitstapje kan alleen doorgaan als we voldoende vervoer hebben. Wie o
wie wil dus rijden?
Sinterklaas:
Op maandag 5 december is het dan weer zover, het lang verwachte sinterklaasfeest. In de ochtend
van 5 december zullen we als groep bezig gaan met surprises uitpakken en gedichten voordragen. Na
de middag pauze gaan we met de groep gezelschapsspelletjes spelen, de kinderen mogen die ook
zelf mee naar school nemen. Succes met de voorbereidingen jongens en meiden!
De Planning:
Donderdag 1/12: Levend water H 9 huiswerk maken en inleveren.
Vrijdag 2/12: overhoring Engels deel 1+ 2 werkblad.
Dinsdag 6/12: overhoring topografie; groep 6 Drenthe, groep 7 Duitsland.
Donderdag 8/12: Levend water H 10 huiswerk maken en inleveren.
Dinsdag 13/12:Uitstapje + overhoring topografie; groep 6 Overijssel, groep 7 Frankrijk.
Donderdag 15/12 Levend water H 10 huiswerk maken en inleveren.

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

