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Dag ouders van groep 7 en 8,
Wij( juf Holtand en ondergetekende) wensen u een gezegend 2015 toe.
Na 2 weken vakantie beginnen we vol goede moed. De komende weken zullen de kinderen met de
half jaarlijkse CITO’s aan de slag gaan. Ze maken Cito opdrachten voor begrijpend lezen, rekenen,
spelling, werkwoordspelling en DMT. De uitslagen van de Cito kunt u aan het eind van de maand
terug zien op de rapporten.
Aankomende maandag 12 januari bent u van harte welkom op de voorlichtingsavond van het
Greydanus die gehouden zal worden op de Calvijnschool. De avond begint om 20.00 uur en koffie en
thee is er vanaf 19.45. Deze avond is voor de ouders van groep 7 en 8.
Afgelopen week heeft juf Holtland 4 dagen gewerkt in onze klas omdat ik vrijdag moest invallen in
groep 6.Vrijdagmiddag heeft groep 7 en 8 een prachtige tekening gemaakt van een oog. (zie foto).

Met geschiedenis werken we over het gevangenismuseum in Veenhuizen. Als het goed is gaan we
daar als groep 7,8 naar toe ergens in februari of maart. De precieze datum is nog niet bekend.
30 januari krijgen de kinderen de rapporten mee.
Met de Kanjertraining werken we over vertrouwen. Ben je te vertrouwen? Vertrouw je anderen? We
hebben ook gesproken over het gebruik van Whats app en facebook. Wat kun je met deze sociale
media een ander veel kwaad/verdriet doen. We hebben het ook gehad over het seksuele misbruik
wat via facebook of mobiele telefoon plaats vindt. De kinderen weten heel goed wat er zich afspeelt
op dit gebied en konden ook voorbeelden noemen van bekenden of van verhalen die ze hebben
gehoord. Ook heb ik ze gewaarschuwd voor het maken van foto’s van zichzelf of van anderen en dit
plaatsen op facebook of verspreiden via de mobiele telefoon. Elke week werken we in het
Kanjerboek. De kinderen krijgen niet meer, zoals vorig jaar, stencils mee naar huis. Het zijn geweldige
lessen om te geven en de kinderen kunnen heel goed aangeven hoe ze met elkaar om moeten gaan.
Het mooie van deze lessen is dat we allerlei onderwerpen bespreekbaar maken in de klas.
Tot zover en tot volgende week,
Vronie.

