groep

6/7

Meervoudige Intelligentie:
Inmiddels zijn we al zo’n twee weken bezig met het thema Kloosters. Van tevoren waren we
erg benieuwd of het thema zou aanslaan, een thema als Vikingen of Romeinen spreekt
wellicht toch wat meer tot de verbeelding. Niets is minder waar de kinderen vinden het echt
een heel leuk thema! Het verbaast me ook echt dat de kinderen er al zo veel over weten. Het
vertellen en presenteren aan elkaar helpt enorm! En natuurlijk ook het prachtige verhaal
wat meester Koos deze week heeft verteld. In het stukje hieronder een stukje over het
uitstapje naar het Dominicanen Klooster! Veel lees plezier gewenst!
Kloosterreis:
Beste mensen, wij van groep 6/7 zijn dinsdag 7 februari 2017, naar het Dominicanenklooster
in Zwolle geweest. Zoals u misschien al wist. Nogmaals bedankt voor de mensen die ons er
heen hebben gebracht. Toen we daar kwamen, werden we geleid naar de eetkamer waar
nonnen en monniken hun eten kookten. Daarna werden we gesplitst in 2 groepen, en we
volgden de gids, en kwamen in een schitterende hal terecht. Vervolgens kwamen we in een
oratorium waar batisten en katholieken samen kwamen om te bidden. We volgden de
gidsen kwamen in een kerk,, wat het bijzonderste was van deze kloosterreis. Er waren
prachtige glas in lood ramen, en vloeren van mozaïek. We vonden de reis super interessant
en mooi, en tuurlijk speciaal , tot zo ver deze kloosterreis!
Ps: We hebben geleerd dat dit klooster vroeger een school was voor mensen die priester
wilden worden. Groetjes Carmen en Inge.
Verkeer herhaald bericht:
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! ;)
Tafels van vermenigvuldiging:
In de week na de voorjaarsvakantie gaan we de tafels van 1-10 nog een keer overhoren. De
kinderen moeten de tafels als het ware kunnen dromen, vandaar dat we dit opnieuw als
huiswerk opgeven. De woensdag na de vakantie zal de overhoring zijn.
Kanjerles:
Na de vakantie gaan we met de kinderen een leuke en leerzame les doen van de
kanjertraining. In deze les staat de oefening, motor- brandstof centraal. Tijdens deze
oefening gaan we aan de slag met het gewone werk en mag één iemand proberen de klas
onrustig te maken. (brandstof) De klas (de motor) zal dan moeten proberen om dit onrust
gevende gedrag te negeren. Voor de kinderen zal het een pittige oefening, je moet je
concentreren op je werk terwijl iemand anders je probeert af te leiden. We hopen dat de
kinderen door deze les nog steviger keuzes maken voor zichzelf tijdens het werk.

Vervolg volgende bladzijde……….

Bloon en Nieuwsbegrip:
Voor de hierboven genoemde vakken hebben de kinderen een nieuw wachtwoord gekregen.
De wachtwoorden heb ik de kinderen vandaag laten opschrijven in de agenda’s. Het is goed
om hier thuis ook weet van te hebben dan kunt u uw kind daar zo goed mogelijk in
begeleiden!
Spreekbeurt/ Werkstuk:
In de maanden mei en juni krijgen de kinderen de opdracht om een spreekbeurt en of
werkstuk te gaan houden. In week 10 of 11 krijgen de kinderen hier meer informatie over.
Een blad met een duidelijk omschrijving van de opdracht zal ik dan ook meegeven met de
kinderen.
Verjaardag meester:
Volgende week vrijdag hoop ik mijn verjaardag met de kinderen in de klas te vieren. De
kinderen hoeven die dag geen middag eten mee te nemen, daar zal ik die middag voor
zorgen. Voor de gymles van vrijdag hebben we een leuk spel bedacht, de gymkleding moet
dus wel meegenomen worden door de kinderen!

De Planning:
Donderdag 16/2: Levend water H 15 maken.
Dinsdag 28/2: nieuw topografie blad mee.
Woensdag 1/3: tafel overhoring voor iedereen!
Donderdag 2/3: Levend water H 16 maken.
Dinsdag 7/3: topografie overhoring.
Donderdag 9/3: Levend water H 17 maken.
Groeten, groep 6/7 met meester Koos en meester Tijs.

