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MI thema: het Oude Egypte!
We zijn nu een aantal weken onderweg in ons 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. Het belangrijkst wat
voorop staat is het natuurlijk het leerrendement. Aankomende donderdag gaan we dit thema
afronden, we willen u als ouder graag een kijkje laten nemen tijdens deze middag. Een uitnodiging
hiervoor ontvangt u vanmiddag.
Spreekbeurt en werkstuk:
Van een aantal kinderen heb ik het verslag al ontvangen, super om dit te zien! Veel kinderen zijn
inmiddels ook al begonnen met deze opdracht. Er waren ook kinderen die nog niet zijn gestart, over
een week over anderhalf tot twee moeten de verslagen klaar zijn. Zie hieronder de planning voor het
inleveren.
Kamp groep 7:
Nogmaals de volgende oproep:
Het lijkt misschien wat voorbarig maar we zijn nog op zoek naar ouders die ons voor het kamp van
volgend schooljaar naar de boot in Holwerd willen brengen! In de tweede week na de zomervakantie
vind namelijk het kamp al plaats en aangezien er ook nog maar 8 weken te gaan zijn tot de
zomervakantie dus nu al deze oproep… Dus nogmaals wie wil ons brengen en/of halen bij de boot in
Holwerd. De bedoeling is dat we op woensdag 7 september de boot van 11.30 hebben naar Ameland.
Voor het brengen betekend dit dat we rond 9.00 zullen gaan vertrekken vanaf school! Voor de
terugreis op vrijdag 9 september nemen we de boot van 10.30 en we zullen dan rond 11.30 weer bij de
auto’s in Holwerd zijn. Zoals u begrijpt zijn we in dezen ook afhankelijk van de hulp van u als ouder,
kunt u ons hierbij helpen? Tot nu toe zijn er twee ouders die ons kunnen ophalen in Holwerd…..
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 gekeken wat talenten zijn. En dat het belangrijk is om deze bij jezelf te
kennen, zodat je elkaar kunt helpen. Wat er ook goed bij past is het verslag wat de kinderen van groep
7 moeten inleveren.
De planning:
Maandag 6/6: laatste stuk cito Begrijpend lezen groep 6.
Dinsdag 7/6: overhoring Italie en Noord-Holland.
Vrijdag 10/6: studiedag kinderen vrij.
Maandag 9/6: start cito toetsing.
Dinsdag 14/6 overhoring Zuidoost-Europa en Zuid-Holland.
Werkstuk/spreekbeurt inleveren groep 7 13/6 (ivm studiedag), groep 6 voor 17/6.
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