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Pasen:
In de afgelopen week zijn we gestart met de voorbereidingen voor Pasen! We sluiten daarbij
aan bij de andere scholen die mee doen met het paasevent. In de nieuwsbrief van Werner
heeft u hier meer over kunnen lezen. In de komende weken zullen we dus op een andere
manier invulling gaan geven aan pasen. De werkschriften van levendwater mogen de
kinderen mee naar school nemen, wellicht dat we er in week 12 of 13 nog in gaan werken.
Huiswerk voor dit vak hebben de kinderen even niet.
Meervoudige Intelligentie:
Maandag zijn we gestart met ons thema; een stad in de Middeleeuwen. De kinderen van
groep 6a doen tijdens dit thema met ons mee, dit doen we omdat de kinderen van groep 6a
net even wat meer aankunnen met M.I dan groep 5. Tevens is het een mooie gelegenheid
om heel groep 6 eens samen te hebben! Het is leuk om te zien dat de kinderen dan ook
direct weer zo goed met elkaar samenwerken.
Wonderlijk gemaakt:
In week 12 start ik met de lessen van Wonderlijk Gemaakt. Ik begin deze lessen vanuit de
leerstof van groep 6. We zoeken ook naar momenten dat ik lessen van groep 7 aan alleen
groep 7 kan geven, dit moet nog even op z’n plek vallen. Ik hoop dat u in de komende
periode ook met uw kind hier verder over doorspreekt. Er zijn nog Wonderlijk gemaakt
boekjes af te halen bij Werner Bouwmeester. In deze boekje staat de taal van de methode,
daarom handig om erbij te gebruiken.
Verkeer herhaald bericht:
In april heeft groep 7 het theoretisch en praktisch verkeersexamen! De komende periode
zullen de kinderen vaker verkeerslessen krijgen. De kinderen kunnen ook thuis via onlineklas
oefenen, vaak vinden ze het ook nog erg leuk! De fietsen van de kinderen worden tijdens het
examen ook gecontroleerd! Wilt u thuis de fietsen eerst nakijken? Dan weten we zeker dat
de fietsen ook goed worden gekeurd…
Tafels van vermenigvuldiging:
In de week na de voorjaarsvakantie hebben we de tafels van 1-10 overhoord. Bij de meeste
kinderen zitten de tafels er perfect in! Bij een heel aantal kinderen is dit nog niet het geval,
die kinderen weten dit ook! Wilt u er thuis ook aandacht aan geven? Aankomende woensdag
zal ik de kinderen die dit nog onvoldoende beheersen opnieuw overhoren, net zolang totdat
iedereen de tafels kent! Het belang van het goed kennen van de tafels hoeven we vast niet
uit te leggen…
Survival Baan:
Donderdag 16 maart gaan groep 7 en 8 naar Havelte om te survivalen. We zijn op zoek naar
ouders/familieleden die willen mee rijden naar Havelte. We zullen daar aanwezig zijn van
10:55- 12:10. Dus wilt u meerijden graag opgeven via
bert.willering@dezevenster.nl of tijs.huisman@florion.nl De
kinderen van groep 6 zullen mogelijk op dit tijdstip bij groep
5/6 aansluiten. Dan rijdt ik namelijk zelf ook met een auto
naar de survivalbaan.

Let op: De kinderen hebben sportieve kleren nodig die evt. vies mogen worden.
Als begeleiders gaan mee Juf Rosan, Meester Bert en wellicht ondergetekende.
Spreekbeurt/ Werkstuk:
In de maanden mei en juni krijgen de kinderen de opdracht om een spreekbeurt en of
werkstuk te gaan maken. In de bijlage staat de opdracht voor de kinderen uitgelegd, de
kinderen hebben de opdracht ook op papier meegekregen. Het is handig om de komende
weken na te gaan denken over een onderwerp. Zodra de kinderen een onderwerp hebben
gekozen mogen ze bij mij komen. Ik zal dan met de kinderen in gesprek gaan of het e.e.a lukt
en loopt. Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik dat graag.
Kindplannen:
Afgelopen maandag hebben de kinderen hun nieuwe kindplan mee naar huis genomen. De
kindplannen hebben we met alle kinderen ook besproken. We hebben weer mooie nieuwe
doelen kunnen kiezen voor de komende periode. Wellicht is het slim om het kindplan bij het
rapport in te stoppen, wilt u hier zorg voor dragen? Alvast bedankt.

De Planning:
Woensdag 15/3:
Donderdag 16/3: groep 7 en 8 Survivalbaan.
Vrijdag 17/3: overhoring Engels groep 6 (linker helft) en 7!
Woensdag 22/3: Topo overhoring Utrecht en Scandinavië (ipv dinsdag)
Vrijdag 24/3: overhoring Engels groep 6 rechter helft, groep 7 hoort het volgende week!

LET OP: mijn mailadres is gewijzigd in: tijs.huisman@florion.nl

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

