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Beste ouders en kinderen,
Een laatste nieuwsbrief van dit kalenderjaar! Wat vliegt de tijd toch voorbij, we hebben
inmiddels in de schooljaar alweer een halfjaar achter ons liggen. Vele mooie lessen en
projecten hebben we achter ons liggen. We kijken ook uit naar morgen, het vieren van het
kerstfeest. Dit doen we met elkaar buiten op het plein en daarna gezellig in de eigen groep.

De bijbellessen:
Van de week en vorige week hebben we aandacht besteed aan kerst. In drie verhalen die
van; ‘’Zacharias en Elisabeth, Maria, en Simeon en Hanna’’ was aandacht voor de lofzang!
Prachtig om te zien hoe deze ‘’gewone’’ mensen zo vol waren van DE boodschap! Ik hoop en
bid dat we allemaal in de komende periode vol mogen worden van dit goede nieuws……..
Wat betreft het huiswerk na de vakantie even niet…. Wellicht dat we na de vakantie nog
even doorgaan over de lofzang!

Topografie/ onlineklas:
In de tweede week na de vakantie hebben de kinderen huiswerk voor topografie. Groep 6
krijgt een overhoring over Groningen, groep 7 over België en Luxemburg. In de week direct
na de vakantie geven we de kinderen de papieren hiervoor mee.
De topografie kaarten die de kinderen mee naar huis krijgen zijn geprint via onlineklas. De
kinderen kunnen dus ook via de computer oefenen. Ook thuis!
Dit kan via www.onlineklas.nl. Daar is de mogelijkheid via de inlogknop in te loggen. De
desbetreffende leerling kan zijn/haar loginnaam en wachtwoord invoeren. Wanneer deze niet
meer bekend zijn hangen ze op de deur van de klas. Via onlineklas kun je op allerlei manieren
oefenen met de topografie kaarten.

Cito:
Na de vakantie zullen ook weer de citotoetsen gaan plaatsvinden. In week 1 en 2 zullen we
hier mee gaan starten, we hopen dan dat de kinderen natuurlijk allemaal topfit uit de
vakantie komen zodat er voldoende energie is om de toetsen goed te kunnen maken. De
toetsen die we gaan afnemen zijn die voor lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen. We
zijn natuurlijk erg benieuwd naar de resultaten ervan.

De planning:
Week 1: start cito.
Maandag 11/1: topografie overhoring 6 en 7.
Vrijdag 15/11: juf Jeannette Zevenbergen.
Woensdag 20/11: studiedag.
Tot slot wens ik u allemaal fijne feestdagen toe, tot
ziens/horens in 2016!!!
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