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Gouden Kaarten:
Van de week is het onze groep dan eindelijk gelukt we hebben 10 gouden kaarten! De kinderen
waren enorm trots op deze prestatie en hebben direct de 10 losse kaartjes ingeruild voor de grote
gouden kaart! Het is super om te merken dat de kinderen enorm hun best doen om voor het
gewenst gedrag te gaan. We merken dat er mede door dit beloningssysteem steeds meer rust in de
groep komt. Dit komt de leerprestaties uiteraard ten goede.

Meervoudige Intelligenties:
Van de week mochten we een aantal ouders verwelkomen tijdens onze M.I. inloop/werk middag. We
vonden het leuk en leerzaam, om u te laten zien hoe de kinderen tijdens zo’n middag aan het werk
zijn. Aankomende week hopen we het M.I thema te gaan afronden en gaan we verder met de
Mediamasters 2016.

Mediamasters:
Maandag 21 t/m vrijdag 25 november gaan we flink aan de slag met onze Mediamissies! De kinderen
kijken er enorm naar uit, want ze weten hoe leuk en leerzaam dit gaat zijn. Ook thuis zullen de
kinderen een aantal opdrachten mogen gaan doen, zodat ze wellicht ook met u als ouder in gesprek
gaan over dit thema. Natuurlijk gaan we ook ons best doen om zoveel mogelijk punten te scoren
zodat we hoog eindigen in het klassement… Zoals u het kunt lezen we kijken er erg naar uit!

Huiswerk:
De aankomende weken zullen we met het huiswerk even de focus leggen op Engels. Alle kinderen
van groep zes krijgen voor Engels op vrijdag les van ondergetekende. De kinderen van groep 7 krijgen
les van meester Bert en werken ook onder zijn leiding met Rosetta Stone. Wat betreft het huiswerk
hebben de kinderen van de groep 6 en 7 vandaag een werkblad meegekregen wat ze de komende
weken moeten gaan leren. In de huiswerkplanning onderaan deze nieuwsbrief staat de precieze
planning. De topografie zullen we in december weer verder gaan oppakken. Het komend jaar zal ik
dit ook blijven afwisselen.

Sinterklaas:
Aankomende maandag zullen we met de kinderen lootje gaan trekken voor het sinterklaasfeest. In
de ochtend van 5 december zullen we als groep bezig gaan met surprises uitpakken en gedichten
voordragen. Hoe de middag er precies uit gaat zien weten we op dit moment nog niet.

De Planning:
Donderdag 17/11: Levend water H 7 huiswerk maken en inleveren.
Vrijdag 18/11: overhoring Engels deel 1 werkblad.
Donderdag 24/11: Levend water H 8 huiswerk maken en inleveren.
Vrijdag 25/11: overhoring Engels deel 2 werkblad.
Donderdag 1/12 Levend water H 9 huiswerk maken en inleveren.
Vrijdag 2/12 overhoring Engels deel 1+2 werkblad.

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

