weekbericht 22 augustus 2014
Dag ouders van groep 7-8,
Hier is tie dan de eerste nieuwsbrief van mijn kant. De kop is d’r af en tot nu toe hebben we samen
een prima week gehad. Er kennis gemaakt, er zijn verhalen verteld en we hebben al gewerkt. Het
was voor beide kanten spannend. Wat krijg je voor juf en hoe is de klas, en wat moeten we allemaal
dit jaar?
Een aantal zaken wil ik alvast benoemen.
Volgende week zijn de overdrachtsgesprekken (ma, di en do).
Op 1 september is er een klassenavond voor groep 7-8
De kinderen krijgen huiswerk en ik heb ze gevraagd een agenda te kopen. (dit hoeft echt geen dure
te zijn . Bij sommige banken zijn ze gratis en je kunt ze zelf oppimpen). Maandag wil ik graag alle
agenda’s in de klas zien.
Op school zijn er folders van pica (typdiploma’s) . Als u deze informatie wilt, dan kan uw kind dit
tegen mij zeggen en geef ik de info mee. Het is wel handig voor het voort gezet onderwijs wanneer
uw kind enige behendigheid heeft met het typen van verslagen. Dit jaar maken de kinderen van
groep 8 in ieder geval een werkstuk over een land.
De fotograaf komt 2 september op school om foto’s te nemen van de kinderen afzonderlijk en een
klassenfoto.
Met het bijbelonderwijs hebben we het over het ontstaan van de Bijbel en we leren klassikaal de
boeken van het OT. We kennen ze bijna . (knap he ?).We maken ook een kleine boekrol en schrijven
een Bijbelgedeelte met Oost Indische inkt over op onze boekrol. Juf had trouwens een vlek van
deze inkt in haar broek. Ik waarschuw de kinderen om voorzichtig te zijn met de inkt omdat deze
moeilijk uit de kleren wil. ( Tip : de inkt vlek een half uur weken in melk en daarna wassen met
Vanish en weg is de vlek.)
Met rekenen maken we het laatste hoofdstuk af van boek 6b en 7b . Is deze toets geweest dan
beginnen we met het 7a en 8a boek.
We hebben ook al de klas gezellig gemaakt. De kinderen hebben prachtige koeien geschilderd in de
trant van de kunstenaar Peter Diem. U zult ze wel zien hangen met de overdrachtsgesprekken.
Met geschiedenis zijn we begonnen met de Gouden Eeuw. Dit komt mooi uit want met de kinderen
van groep 7-8 gaan we 28 oktober nogmaals naar het Rijksmuseum. Daar krijgen we schilderijen en
voorwerpen te zien uit de Gouden Eeuw.
Tot zover,
Vronie.

