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MI project (groep 7)
Groep 7 is nu een aantal weken onderweg in het nieuwe MI thema over Egypte. Een boeiend en
leerzaam thema, waar we ook veel actieve en leergierige leerlingen zien.
We zijn druk bezig om de vrijblijvendheid die MI ook met zich mee brengt te verminderen. Hiervoor
laten we de kinderen proces- en productdoelen formuleren voorafgaand aan de middag. Hierdoor
merken we dat er hogere kwaliteit en opbrengsten komen van het gemaakte werk. Wat we ook
belangrijk vinden is, dat de leerlingen niet kiezen om anderen te volgen, maar om te kiezen voor hun
eigen werk en hun eigen leerdoelen. Bij een aantal leerlingen begint het kwartje te vallen en
sommige vallen toch terug om de opdrachten te maken met een vriendje of vriendinnetje.
Als het goed is hebt u inmiddels al een uitnodiging gehad voor de kijkmiddag van volgende week
donderdagmiddag. Hier stond ook groep 8 bij genoemd. Maar groep 8 is niet bezig met MI maar met
de musical.

Musical
Onder het MI-project is groep 8 druk bezig aan het oefenen voor de musical. Uiteraard kunnen we
hierover geen details geven. Afgelopen maandag hebben we van een drama docent van Scala
typetjes kunnen oefenen die we in onze rol ook moeten spelen. Voor de leerlingen erg leerzaam. Het
is lastig om met dit warme weer een volle middag ermee te oefenen. Maar de leerlingen weten het
goed vol te houden. En ik heb er vertrouwen in dat het een top musical wordt. Gelukkig kan ik veel
terug vallen op juf Jennifer (stagiaire) zij verricht hier veel werk voor en zal ook tot aan de zomer
terugkomen om mee te helpen met het inoefenen. We hebben nog veel materialen etc. nodig
Hierover krijgt u nog bericht. Wordt vervolgd….

Talentkijker
Afgelopen maandag is er een beroepsbeoefenaar (Rianne Joolink) op school geweest. In het kader
van de talentenkijker een lesmap over beroepen/talenten was zij uitgenodigd bij ons op school. Ze
heeft ons verteld over het werk als applicatiebeheerder. En hoe je het wordt. Afgelopen week
hebben we vanuit de talentenkijker en vanuit de bijbel gekeken wat talenten zijn. En dat het
belangrijk is om deze bij jezelf te kennen, zodat je elkaar kunt helpen. We zijn nog druk bezig met
lessen hierover. Daarom hebben de leerlingen de opdracht gehad om over elkaar de talenten op te
schrijven en nu is het de beurt aan u als ouders. Welk talent heeft uw kind en wat past er bij
haar/hem. www.ditdoeik.nl is een website die erbij kan helpen. Dit zijn wel voornamelijk beroepen in
de techniek sector.
Wat er ook goed bij past is het verslag wat de kinderen ingeleverd hebben. Hierin heb ik veel gelezen
over de beroepen, maar vooral ook over of het beroep bij de leerling past of niet. Wat goed om te
zien is dat de meeste kinderen heel goed bezig zijn geweest met het verslag en dus met hun
toekomst.

Huiswerk
Maandag 6 juni – maken de kaartjes van de talentenkijker
Donderdag 9 juni – Topo Spanje en Portugal
Fijne week!
Bert Willering

