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Vikingen:
Volgende week starten we met een geschiedenis thema over Vikingen. Dit is het eerste project wat we
volgens de principes van Meervoudige Intelligenties geven. We zijn als druk bezig geweest om de klas
hiervoor in te richten, komt u gerust volgende week een keer na schooltijd even spieken. Het mooie is
dat we net een tijdvak eerder hebben behandeld namelijk de periode over het kloosterleven. Dit
project valt dus mooi op zijn plek! De topografie van Scandinavië zullen we ook tijdens dit thema gaan
behandelen! In de volgende nieuwsbrief hoort u hier meer over.
Kamp + actie:
We hebben voor na de zomer een super mooie locatie geboekt voor het kamp. ( 7- 9 sept) Nu hebben we
al eerder bericht dat we hiervoor nog wel wat geld nodig hebben voor de activiteiten. Daarom hebben
wij samen bedacht om een paascrea te houden. Tijdens deze paascrea worden er paasstukjes gemaakt,
die weer verkocht kunnen worden door de kinderen van groep 7. Ook groep 6 zal hun steentje hier aan
bijdragen! Voor deze crea krijgt u komende week een brief een bestellijst en een lijst met kosteloos
materiaal wat wij graag zouden willen ontvangen. Zo kunnen we de paasstukjes zo goedkoop mogelijk
houden en de winst zo hoog mogelijk. We hopen op uw medewerking. Voor hulp tijdens deze crea
zoeken we nog een aantal ouders. De crea vindt overigens plaats op 21 en 22 maart s’middags en op
woensdag 23 maart! Meer informatie hierover in de brief van volgende week!
Survivalbaan:
21 maart is er een survival ochtend, georganiseerd door Meppel Actief. De kinderen kunnen op de
survivalbaan in Havelte dan sporten. Het zal een ochtendje in beslag nemen. Wij zijn hiervoor opzoek
naar ouders die voor heel groep 7 en 8 kunnen rijden. Mocht u kunnen en willen rijden wilt u dan een
mailtje sturen naar bert.willering@dezevenster.nl.
De kinderen hebben deze dag oude kleren/sportschoenen nodig!!! Meester Bert zal met dit uitstapje
meegaan, groep 6 blijft gezellig bij ondergetekende. Hopelijk kan groep 6 volgend jaar ook dit uitstapje
doen. Tijdens een gymles gaan we de survivalbaan ook voorbereiden!
Begrijpend lezen:
De komende periode gaan we vooral in groep 6 extra aandacht besteden aan begrijpend lezen. Ik zie en
hoor dat veel kinderen dit nog erg lastig vinden. Daarom gaan we met extra cito oefenen materiaal aan
de slag. We zullen minimaal één keer per twee weken zo’n extra les houden. Eind mei gaan we de cito
toets van midden groep 6 nog een keer afnemen om te kijken of dit extra oefenen zin heeft gehad.
Naast de stof die we in de lessen doen is het voor sommige kinderen ook handig dat ze thuis wat extra
oefenen. Dit kan via nieuwsbegrip XL, daarvoor hebben de kinderen een account
! Ik wil in
overleg ook best wel wat extra oefen materiaal op papier mee naar huis geven. Mocht daar behoefte
voor zijn dan hoor ik dat graag!
Tafels:
Er zijn nog een aantal kinderen die de tafels niet volledig beheersen. Vanaf volgende week gaan we hier
ook weer op school mee aan de slag. Wilt u de kinderen ook thuis de gelegenheid geven om hier extra
voor te oefenen?
De planning:
Woensdag 24/2: tafels 1-5 overhoring!
Donderdag 25/2: Levend Water hoofdstuk 5.
Vrijdag 26/2: meester studiedag, vervanging juf Pruim.
Woensdag 9/3: overhoring tafels van 6-10!
Donderdag 10/3: Levend water hoofdstuk 6.
Tot een volgend schrijven!
Groeten, Tijs Huisman |Leerkracht groep 6/7

