Weekbericht groep 6/7

nieuwsbrief van week 34

Bijbellessen
Thema: Samen is veel leuker
Elkaar dienen in liefde stond in de eerste les van dit
thema centraal. We hebben doorgepraat over hoe we
dat in een nieuwe groep kunnen doen. Bram hield er
zelfs schone voeten aan over! Meester ging namelijk
zijn voeten wassen….. Hiernaast ziet u, dat we
volgende week ook met dit thema aan de slag gaan.
Als afsluiting van dit thema gaan we bij elkaar
memootjes op de tafel plakken. Op die memo’s
komen dan allemaal kwaliteiten die we bij elkaar zien.
We gaan dus praktisch aan de slag en we leren elkaars
kwaliteiten te ontdekken. We hebben voor dit thema
gekozen omdat het zo in de eerste weken heel
groepsvormend is.

21-08-2015

Activiteiten/huiswerk/planning
Maandag
Verhaal: Samen is veel leuk!
Dinsdag 25 augustus
1 Kor 12: 12-31
Woensdag 26 augustus

Opzoek naar elkaars kwaliteiten.
Donderdag 27 augustus
Huiswerk levend water H30 klaar en mee naar
school
Vrijdag 28 augustus

Gym van 13.00-14.00
Nieuwe ronden, nieuwe kansen….
Na vele plezierige jaren in Zwolle, nu een nieuwe start in
Meppel! Een nieuwe school, nieuwe leerlingen, nieuwe
ouders en nieuwe collega’s. Ik moet zeggen de eerste
week was gelijk al een hele fijne wat mij betreft. Ik heb
veel nieuwe mensen gesproken veel nieuwe dingen
ontdekt. Mooie lessen mogen geven, goed gesprekjes met
kinderen gehad. Kortom de start is gemaakt en ik kijk uit
naar de rest van het schooljaar. We hebben er zin in!

De eerste Nieuwsbrief van 2015-2016
De kop is er af! En daar bedoel ik mee dat we een
start hebben gemaakt in het nieuwe schooljaar! We
hebben een goede week gehad zo met elkaar. Zo
hebben we veel kennismakingsactiveiten gedaan, we
zijn gestart met het gewone en hebben we ook buiten
diverse activeiten gedaan. Het ritme begint er dus ook
zachtjes aan wat in te komen. Als ik naar de groep kijk
dan zie ik een leuke enthousiaste groep die hard en
geconcentreerd kan werken. Er zit veel energie in de
groep en die energie moet er ook af en toe wel uit.
Het was daarom ook zeker geen straf dat we ook
lekker mooi weer hadden. Zo konden we ook heerlijk
naar buiten.
Agenda
De groepen 7 en 8 gaan we leren werken met een
agenda. Willen jullie die kopen jongens en meiden?!
Groep 6 adviseren we om hierin mee te liften…….

Levend Water
Dit jaar werkt groep 6/7 met Levend Water in het groep 7
werkschrift. In een combinatiegroep is het zoals u begrijpt
ondoenlijk om groep 6 en 7 als bijbelvertelling apart te
doen! Daarom kiezen we nu voor deze oplossing. Het is
voor de hand liggend dat groep 6 volgend jaar pas in het 6
werkschrift gaat werken. Na volgende week gaan we met
het thema vriendschap aan de slag.

Met vriendelijke groeten,
Tijs Huisman, tijs.huisman@dezevenster.nl

