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Bijbelonderwijs:
De komende weken gaan we bezig met de hoofdstukken 32 e.v. voor Levend Water. In deze lessen komen er
verschillende thema’s aan de orde. Bij de planning onderaan deze nieuwsbrief, ziet u ook staan wanneer de
kinderen hier huiswerk voor hebben!
Swim to Play:
De les van Swim to Play die voor morgen op het programma staat gaat helaas niet door! Het zwembad had er
onvoldoende rekening mee gehouden dat er voor sommige scholen nog een vakantie week is. Morgen gaan we
wel gewoon weer gymmen! De zwemlessen van 23 juni, 30 juni en 7 juli gaan zoals het nu lijkt gewoon door!
Kampgroep 8/ Microkrediet:
Op 13-15 september gaat groep 8 op kamp naar Ameland de reservering is gedaan! De kosten voor een kamp
naar Ameland zijn zoals u begrijpt wat hoger dan normaal. Daarom kiezen we ervoor om de kinderen een deel
van het kamp bij elkaar te gaan verdienen! Na de les over Microkrediet zijn de kinderen hier actief mee aan de
slag gegaan. Een aantal kinderen heeft al klusjes gedaan om geld te gaan verdienen, super! Volgende week
woensdag na schooltijd worden er pannenkoeken verkocht voor het goed doel! Geweldig om de kinderen er zo
mee bezig te zien gaan. Tevens is het een leuke manier om alvast in de stemming te komen voor dit kamp.
De Boer op Noord:
Als we nog één ouder/auto vinden dan gaat het uitstapje van aankomende donderdag door! We zullen dan op
onderzoek uitgaan bij boerderij de Reuvenkamp in Sonnega! Hier zijn we welkom van 9.30 uur -11.30 uur, we
vertrekken van school om 8.55uur! Voor de kinderen is het een leuk en leerzaam uitstapje waar we ook zeker
van gaan genieten. Voor deze dag is slim om geschikte kleding, schoenen of laarzen mee te nemen.
Het uitstapje kan natuurlijk alleen doorgaan als er zich nog één iemand aanmeld!!!
Wonderlijk gemaakt:
Volgende week donderdagmiddag zal ik les drie van Wonderlijk Gemaakt gaan geven. Dit is tevens de laatste
les vanuit de stof van groep 6. Wellicht zal ik voor de zomer ook een start maken met de lessen uit groep 7, dit
kan prima voor beide groepen.
Rapporten/ Cito’s
Vanaf maandag 19 juni zullen we gaan starten met de cito toetsen. We zijn erg benieuwd naar de groei die de
kinderen hebben doorgemaakt. En natuurlijk ook, of deze groei zich ook echt laat zien in een mooi resultaat op
de cito toetsen en het rapport.
Van nog niet alle kinderen heb ik de rapporten wilt u die ook weer meegeven naar school? Dan zal ik ervoor
zorgen dat de kinderen hun ingevulde rapport op 14 juli weer mee naar huis terug krijgen.
Spreekbeurten en werkstukken:
Deze week en ook de komende weken staan er nog een heel aantal spreekbeurten op het programma. Wat is
het leuk om te zien wat een prachtige resultaten eruit rollen. Zo hadden we deze week spreekbeurten over:
slangen, hersenen, paarden en over de politie! De kinderen die een werkstuk hebben gemaakt hoop ik
volgende week hun werkstuk inclusief cijfer terug te geven!
De Planning:
Vrijdag 9/6: Engels overhoring deel 2.
Donderdag 15/6: Levend water H 32 maken.
Dinsdag 20/6: Overhoring Topografie groep 6 Limburg, groep 7 Oost Europa.
Donderdag 22/5: Levend water H 33 maken.
LET OP: mijn mailadres is gewijzigd in: tijs.huisman@florion.nl

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

