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Het nieuwe jaar:
Allereerst wens ik u allen een gezegd 2017 toe!
Het was begin van deze week wel weer even omschakelen toen onze schooldeuren zich na de kerstvakantie
weer openden. Gelukkig konden de kinderen al best snel weer in het juiste ritme komen. Dat moest ook wel
want voor rekenen hadden een aantal kinderen weer flink wat werk te verzetten. De resultaten van de laatste
rekentoets waren niet zoals we dat tot nu toe gewend waren. We hebben deze week dus goed gebruikt om dit
zo goed mogelijk bij te werken.
Tijdens het middag programma zijn we druk aan het werk geweest met aardrijkskunde. Met een coöperatieve
werkvorm hebben de kinderen de stof in groepjes aangeleerd gekregen. Tevens presenteerden de kinderen
hun gemaakte werk voor de groep, zo konden we dus ook weer van elkaar leren!
Toetsing:
Volgende week dinsdag gaan we starten met de cito toetsen! We zullen als eerste starten met rekenen en
spelling. In week 4 zullen we de DMT, Avi’s en de cito toets voor begrijpend lezen gaan afnemen. Ik kan u
vertellen dat we heel benieuwd zijn naar de resultaten. Hoeveel groei hebben de kinderen in het afgelopen jaar
gehad. En hebben de ingezette interventies zin gehad, we zijn heel benieuwd….
Over toetsen gesproken, ook juf Rianne heeft volgende week toetsen daarom is ze er ook aankomende week
niet. Na volgende week is juf er weer gewoon, ze is er dan zelfs, in die week van maandag tot en met vrijdag!
Rapport:
Op 10 februari krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis, de cito resultaten zult u in die week ook te
horen krijgen. Tijdens de ouder en kind gesprekken van 7, 8 en 9 februari hoop ik al het e.e.a. met u te kunnen
delen. De intekenlijsten voor deze ouder en kind gesprekken vind u beneden in de hal!!!
Overigens heb ik nog niet van alle kinderen het rapport! Graag dus nog even meegeven naar school!
Verkeer:
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! Bent u het gamen dus een keertje zat, zet ze gerust een keer achter verkeer! ;)
Uitstapje Rova:
Dinsdag 24 januari gaan we met onze groep, voor een natuur les over recyclen naar de Rova in Zwolle. We
worden door de groen bus, (rijdt op gas) vanaf school opgehaald en zijn de hele ochtend in Zwolle voor deze
leerzame maar ook leuke les! Met eerdere groepen heb ik dit uitstapje ook mogen maken en die groepen
waren erg enthousiast. Het belooft dus een leuke ochtend te worden.
Meervoudige Intelligentie:
In de week van 30 januari zal ons tweede M.I. thema van dit schooljaar gaan starten! We gaan het dan hebben
over; Kloosters! Denkt dus nu alvast gerust mee over dit thema! Heeft u een oud klooster in uw achtertuin of
stiekem nog oude nonnen/ monniken kleding, of andere ideeën laat het ons dan gerust weten….
De Planning:
Donderdag 19/1: Levend water H 11 maken.
Vrijdag 20/1: groep 6 Engels blad deel 1. (vandaag mee gegeven)
Dinsdag 24/1: overhoring topografie; groep 6 Gelderland, groep 7 Verenigd Koninkrijk en Ierland.
Dinsdag 24/1: uitstapje Rova 8.45- 11.45.
Donderdag 26/1: Levend water H 12 maken.
Vrijdag 27/1: groep 6 Engels blad deel 2.
Maandag 30/1: start M.I thema, Kloosters.

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

