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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. Huiswerk voor dit vak hebben de kinderen even
niet.
Wonderlijk gemaakt:
Morgen zal de eerste les van Wonderlijk Gemaakt gegeven worden. In de les staan relaties van liefde
en trouw, van vriendschap tot huwelijk centraal. In deze les laten we ook de digitale wereld aan de
orde komen. De kinderen leren dat het bij vriendschap gaat om liefde en trouw en dat vriendschap
niet altijd vanzelfsprekend is. De leerstof die we met groep 6/7 behandelen is de stof van groep 6.
De leerstof van groep 7 proberen we ook in te passen in het programma. Hier hoort u later meer
over.
Verkeer:
Op 6 april heeft groep 7 het theoretisch en op 11 april het praktisch verkeersexamen! Deze week zijn
de kinderen alle dagen bezig met het oefenen voor dit examen. De kinderen kunnen ook thuis via
onlineklas oefenen, tevens kunnen ze via de site van veilig verkeer Nederland proef examens
oefenen. Het zou mooi zijn als de kinderen ook thuis één of twee keer een proefexamen maken. De
fiets van de kinderen wordt op vrijdag 7 april gecontroleerd. Wilt u zorgen dat de fiets dan op orde
is? Voorafgaand aan het praktisch verkeersexamen worden de fietsen nogmaals gecontroleerd, en
wordt er gekeken of er deel genomen kan worden aan het examen!
Voor het praktisch verkeersexamen zoeken we nog twee ouders die een dagdeel op de route
willen mee helpen. Geeft u zich op?!
Tafels van vermenigvuldiging:
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 dinsdag zal
ik de kinderen die dit nog onvoldoende beheersen opnieuw overhoren.
Spreekbeurt/ Werkstuk:
In de maanden mei en juni krijgen de kinderen de opdracht om een spreekbeurt en of werkstuk te
gaan maken. 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.
De Planning:
Vrijdag 24/3: Engels groep 6 rechter bladzijde.
Dinsdag 28/3: Tafel overhoring
Woensdag 29/3: Topo overhoring Midden Europa en Noord Holland.
Woensdag 5/4: Topo overhoring Spanje + Portugal en Zuid Holland
Donderdag 6/4: Theoretisch verkeersexamen groep 7.
Vrijdag 7/4: Fietsen controle groep 7.
Dinsdag 11/4: Praktisch verkeersexamen.

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

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

