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Nieuwe leerling:
Op maandag 30 mei zal Bas bij ons in de groep starten, van de week hebben we kennis met hem
gemaakt. We vonden het erg leuk om Bas erbij te hebben en kijken er naar uit dat hij definitief bij ons
op school komt! Vanaf deze plek willen we Bas en zijn familie nogmaals welkom heten op onze school!
MI thema: het Oude Egypte!
Afgelopen dinsdag zijn we gestart met het nieuwe thema voor M.I, dit keer is het thema; het oude
Egypte. Het thema is van de week gestart door twee prachtige geschiedenis verhalen. Het eerste
verhaal ging over de bouw van de Pyramides, het tweede verhaal over Toetanchamon en het dal der
Koningen. Met deze start hopen we dat de kinderen voldoende inspiratie hebben om aan de slag te
gaan. Aankomende donderdag gaan we op bezoek bij de kamelen van circus Renz, kamelen en het oude
Egypte zijn natuurlijk onlosmakelijk aan elkaar verbonden, vandaar dus…
Heeft u voor ons thema nog leuke spullen of ideeën we houden ons aanbevolen?! We zijn sowieso nog
op zoek naar de volgende spullen: (strip) boeken, make-up (ja u leest het goed ;), Egyptische kleding,
katrollen, spullen om papier te kunnen maken! De kinderen mogen tijdens het thema aangeven welke
bijbelvertelling meester moet vertellen. Enige voorwaarde is dat het bij het thema moet passen, ik ben
benieuwd jongens en meiden, kom maar op! Ivm hiermee is er geen huiswerk voor Levend Water!
Verkeersexamen:
Zoals u ook al op onze facebook pagina heeft kunnen zien! Alle kinderen zijn naast hun theorie
examen ook geslaagd voor de praktijk toets. De uitslag heeft even op zich laten wachten maar
uiteindelijk is er dus mooi nieuws te melden. Nogmaals van harte gefeliciteerd met dit prachtige
resultaat!
Spreekbeurt en werkstuk:
Gisteren hebben we het met de kinderen gehad over de werkstukken die ze moeten maken. 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 of 3 a 4
moet het al klaar zijn. De datum voor het inleveren vind u hieronder bij de planning!
Begrijpend lezen:
Zoals u weet hebben we meer tijd gestoken in begrijpend lezen voor groep 6. Ook vandaag hebben de
kinderen weer een extra les gehad. Volgende week is de laatste les voor het ’nieuwe’ toets moment.
Maandag 30 of dinsdag 31 mei zullen we de cito toets voor begrijpend lezen opnieuw gaan afnemen, we
zijn benieuwd naar het resultaat…..
Kamp groep 7:
En oh ja, 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? Dus meld u nu alvast snel aan! Alvast super bedankt!
De planning:
Dinsdag 24/5: overhoring topografie groep 6 en 7.
Vrijdag 27/5: overhoring Engels gr 6 + 7 linker helft.
Dinsdag 31/5 overhoring nieuwe topografie voor groep 6 en 7.
Vrijdag 3/6 overhoring Engels gr 6 + 7 rechter helft.
Werkstuk/spreekbeurt groep 7 10/6, groep 6 voor 17/6 inleveren.
Cito toetsen in week 24 en 25!
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