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Beste ouders en kinderen,
Allereerst wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om u een gezegend 2016 toe te wensen. We
zijn blij en dankbaar dat we na de vakantie alle kinderen weer met nieuwe energie konden verwelkomen.
Die energie kunnen we goed gebruiken nu we zijn gestart met de cito toetsen, later meer hierover.
De bijbellessen:
De afgelopen twee weken hebben we voor de bijbellessen geen huiswerk gehad. Volgende week zal er
ook nog geen huiswerk zijn omdat we dan met de vertellingen van Jozef bezig gaan. Een folder over dit
project heeft u mee naar huis gekregen!
Het gewone werk:
Vandaag (donderdag 14 januari) hebben we blok 3 van rekenen afgesloten met de toets. Het is erg
prettig om dit nu afgerond te hebben net voordat we gaan starten met cito rekenen. Met natuur zijn
we deze week aan de slag gegaan met de vraag: ‘Hoe zie je om je heen dat de natuur veranderd’. De
kinderen kregen de opdracht mee, om hier in een presentatie bij te maken. De presentaties waren van
een goed niveau! De meeste kinderen hadden een prachtige powerpoint gemaakt. Er waren ook
kinderen die een heel andere insteek hadden gebruikt om te presenteren. Zo was er een groepje dat
een doorzichtige plastic zak om een globe had gedaan en zo het broeikas effect uitlegde. Er was een
groepje die met heet water de opwarming van de aarde liet zien. Tenslotte was er een groep die aan de
hand van bloemen liet zien wat er met de natuur aan de hand was!
Geweldig om in deze presentaties te zien hoe de kinderen op verschillende manieren dit probleem goed
konden verwoorden. Knap gedaan jongens en meiden!
Huiswerk:
In week drie hebben de kinderen huiswerk voor topografie en aardrijkskunde. Groep 6 krijgt een
overhoring over Friesland, groep 7 over Duitsland! De papieren hiervoor hebben we mee naar huis
gegeven, de kinderen kunnen ook met online klas oefenen. In de vorige nieuwsbrief heb ik hier ook over
geschreven.
Voor aardrijkskunde hebben de kinderen de samenvatting en de woorden voor de woordenschat mee
gekregen. De overhoring hiervoor is ook volgende week.
In week vier zal er een overhoring voor geschiedenis zijn, in de planning hieronder de precieze data.
Rapport:
Op 29 januari krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis! Van een aantal kinderen hebben we het
rapport nog niet op school en kunnen we dus ook niets invullen. Wilt u de rapporten voor woensdag
mee naar school toe geven?!
Cito:
Afgelopen week hebben we cito begrijpend lezen afgerond! Volgende week maken we spelling af en
starten we met rekenen. De DMT en AVI leestoetsen zullen daarna gaan starten.
De planning:
Maandag 18/1: topografie overhoring 6 en 7.
Dinsdag 19/1: overhoring aardrijkskunde.
Woensdag 20/11: studiedag.
Dinsdag 26/1: geschiedenis toets.
Tot een volgend schrijven!
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