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Beste ouders en kinderen,
Kamp:
In de afgelopen maanden zijn we achter de schermen aan de slag gegaan met het kamp. We
hebben het zo kunnen regelen dat we naar Ameland gaan!!! Zoals u begrijpt een unieke kans
voor de kinderen. Het kamp zal plaatsvinden in de tweede schoolweek, van woensdag 7 tot
vrijdag 9 september. U snapt dat dit nog wat organisatorische voeten in de aarde heeft dus
we hopen ook op uw medewerking….. Wat we al wel kunnen zeggen; er zal in ieder geval nog
door de kinderen een financiële actie gehouden gaan worden. Zo kunnen ze ook zelf een
deel van hun kamp bij elkaar gaan verdienen!
Helaas zal Jachien dit kamp niet meer meemaken, hij start namelijk volgende week op zijn
nieuwe school. Morgen zullen we hier ook een klein afscheidsfeestje voor houden!
De bijbellessen:
Het project over Jozef is afgerond. Volgende week gaan we aan de slag met het Thema;
‘Heersen of Dienen’. De vertellingen zijn uit Rechters 9-11, dit is hoofdstuk 3 van Levend
Water.
Gesprekken:
Volgende week zullen de ouder en kind gesprekken plaatsvinden. Tijdens het gesprek kijken
we naar de laatste cito resultaten, het welbevinden en het kindplan. Wilt u/jij ook vast
nadenken over wat er in het nieuwe kindplan kan?
Plein/pauze:
We merken in de pauze dat er regelmatig weer wat (fysieke) spelletjes gespeeld worden die
niet voor iedereen leuk zijn. We zijn extra alert op het samenspel van de leerlingen. We gaan
hier op een consequente/ kanjer manier mee om. In de lessen besteden we hier ook extra
aandacht aan, we verwachten van de kinderen een positieve houding !
Schroom niet om met signalen naar de leerkracht te gaan, we hebben dit liever teveel dan te
weinig!
Het gewone werk:
Met geschiedenis zijn we deze week gestart met de tijd van de monniken en ridders. Voor
topografie hebben we weer een nieuw(e) land/provincie meegekregen. Voor groep 6 was
Drenthe aan de beurt en voor groep 7 Frankrijk!
De planning:
Maandag 8/2: topografie overhoring 6 en 7.
Donderdag 11/2: Levend Water hoofdstuk 3.
Vrijdag 12/2: Engels voor groep 6 en 7.
Maandag 15/2: topografie overhoring 6 en 7.
Donderdag 18/2: meester jarig.
Vrijdag 19/2: Levend Water hoofdstuk 4.
Tot een volgend schrijven!
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