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De vertellingen:
Van de week hebben we prachtige vertellingen gehad uit Ruth! De komende weken zullen we aandacht
gaan besteden aan Pasen. De hoofdstukken 24 en 25 van Levend water zullen we daarmee gaan
behandelen. Ook zullen we met de kinderen gaan praten over palmpasen, hier gaan we ook op een
creatieve manier mee aan de slag!
M.I thema Vikingen:
Inmiddels zijn we twee weken onderweg met deze ‘nieuwe’ manier van werken. En ik moet zeggen het
loopt eigenlijk best wel lekker, de kinderen zijn enthousiast, zijn behoorlijk taakgericht, snappen het
systeem al goed. Dus eigenlijk zijn we beste wel tevreden over hoe het gaat. Vanmiddag zijn we met
elkaar als echte Vikingen gaan stoeien met elkaar, reuze leuk!
Ik kan me voorstellen dat u als ouder ook inmiddels wel een beetje nieuwsgierig bent naar hoe dit nou
allemaal precies in z’n werk gaat. Daarvoor wil ik u ook uitnodigen om aankomende donderdag 17 maart
een kijkje te nemen in onze groep. Dit inloop moment zal starten van 14.30- 15.00, dus nogmaals welkom,
we kijken er naar uit om u hier meer over te laten zien/ vertellen.
We weten inmiddels allemaal dat de Vikingen uit Noord-Europa komen we hebben daarom de
topografie van Scandinavië deze week behandeld. Volgende week zullen we dit ook gaan overhoren, de
cijfers tellen voor groep 6 niet mee voor het rapport van topografie, wel voor hun M.I beoordeling!
Paascrea:
Tijdens de paascrea worden er door de kinderen prachtige werkstukjes gemaakt. De bestellijst heeft u
vast al wel thuis gezien. Een overzicht met kosteloze materialen die we goed kunnen gebruiken heeft u
nog niet gehad. We hebben al een aantal materialen in ons bezit, maar we zoeken nog de volgende
materiaal: Kleine bloempotjes, keien, grind liefst wit/zwart, witte lappen, dienbladen, blauwe druifjes,
mos en dunne bamboe stokken. Kunt u ons hieraan helpen? Zo kunnen we de winst zo hoog mogelijk
houden. Voor hulp tijdens deze crea zoeken we nog een twee/ drietal ouders. De crea vindt plaats op
21 en 22 maart ‘s middags en op woensdag 23 maart! En oh ja, de paastakken die we gaan verkopen
komen waarschijnlijk in een prachtige standaard te staan van berkenhout! En ze kosten maar €5!
Een aantal van u heeft ook al een stukje besteld, prachtig! De komende weken zullen we ook op andere
manieren deze actie gaan promoten, wordt vervolgd dus….
Survivalbaan:
In de vorige nieuwsbrief is er ook al iets over genoemd. Op 21 maart is er een survival ochtend,
georganiseerd door Meppel Actief, voor de groepen 7 en 8. De kinderen kunnen op de survivalbaan in
Havelte sporten. Het zal een ochtendje in beslag nemen. Wij zijn nog opzoek naar een aantal ouders.
Mocht u kunnen en willen rijden wilt u dan een mailtje sturen naar bert.willering@dezevenster.nl. De
Meester Bert zal met dit uitstapje meegaan, groep 6 blijft bij ondergetekende. Het is verstandig dat de
kinderen oude schoenen aan doen tijdens de survival onderdelen. Eventueel handschoenen waar ze
grip mee hebben en een schone set kleding is ook aan te raden!
Verkeer:
Op 7 april staat er voor alle groep 7 leerlingen het theoretisch verkeersexamen op het programma!
Naast het op school oefenen kunnen/ moeten de kinderen dit ook thuis doen! Op de site examen.vvn.nl
staan proefexamens voor de kinderen klaar. We hopen dat alle kinderen straks in één keer zullen gaan
slagen voor dit examen.
De planning:
Volgende week: spullen voor de paascrea verzamelen en meenemen!
Dinsdag 15/3: overhoring Scandinavie.
Woensdag 16/3: sponsorloop.
Donderdag 17/3: Levend water hoofdstuk 24 + M.I kijk moment.
Maandag 21/3 survival baan groep 7 + start crea t/m 23/3
Donderdag 24/3: Levend water hoofdstuk 25.
Donderdag 7/4: theoretisch verkeersexamen groep 7:
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