Weekbericht

24-09-2014

Dinsdagavond 23-9-2014
Dag ouders van groep 7 en 8,
Een beetje laat maar hier is alsnog het weekoverzicht van vorige week.
De kinderen hebben geweldige resultaten behaald bij de toets van rekenen. We zijn nu begonnen
met het boek voor rekenen van groep 7 en 8. We hebben met elkaar bekeken wat we dit blok gaan
leren. Daarna hebben de leerlingen geprobeerd om een inschatting te maken wat ze denken te
behalen op de volgende toets. Waar ga je voor? Ze moeten aangeven hoeveel % ze denken goed te
hebben de volgende toets.
Woensdag ben ik met meester Willering en de klas vertrokken op de fiets naar Ommen. De fietsreis
ging voortreffelijk en de kinderen vonden het niet ver (32 km). U hebt vast allerlei verhalen gehoord.
Namens Jeannette en Bert wil ik alle ouders bedanken die er voor gezorgd hebben dat we zo’n
geweldig kamp hebben gehad. Of dit nu te maken had met het avondspel de BBQ of het
schoonpoetsen en halen en brengen van de bagage. Allemaal hartelijk bedankt. We vonden het als
leiding ook geweldig om zoveel collega’s en ouders te zien op de BBQ/bonte avond. Wij vonden het
een super avond. De terugreis ging ook prima. Het is altijd fijn om veilig en wel met alle kinderen
weer op school te arriveren. Onze dank is aan onze hemelse Vader die voor ons heeft gezorgd.
Groep 7 heeft het deze dagen ook prima naar de zin gehad. Juf Sok had alleen maar goede berichten
te melden.
Gisteren had ik een ADV dag en vandaag zijn we samen aan het werk gegaan.
De komende week beginnen we met het Boekenweek thema: In de wolken. De kinderen van groep
6,7 en 8 moeten of alleen of in tweetallen of in een groepje opdrachten maken. Ze kunnen kiezen uit
12 a 13 opdrachten . Ze moeten in ieder geval 4 a 5 opdrachten maken. Deze opdrachten werken we
uit op maandag, dinsdag en donderdagmiddag . Samenwerkingsopdrachten moeten ze maken met
iemand die niet bij hen in de groep zit. U als ouders kunt komen kijken naar de resultaten op 9
oktober van half 7 tot 8 uur ’s avonds.
Tot volgende week.
Vronie.

