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Dat was een drukke week met veel activiteiten. Naast fotografie, zwemmen, testlab, als kers op de
taart afgelopen donderdagmiddag een geweldige middag in de het bos.
Afgelopen maandag ben ik naar de Berghorst geweest om alvast wat door te spreken over de stage
die we met groep 8 gaan lopen in het verzorgingstehuis de Berghorst in Staphorst. Er moeten nog
veel zaken worden uitgewerkt maar het begin is er.
Dinsdag hadden we een mooie les over fotografie. Vraag uw kind er maar eens naar. Ze hebben
gewerkt en foto’s gemaakt met een lange sluitertijd. Aankomende dinsdag gaan we de resultaten
bekijken en hebben we een ander onderdeel over fotografie. Ook was er die morgen zwemmen met
groep 8. ’s Middags gingen we naar een theater voorstelling in Ogterop. Het ging over Chuck en
Charlene (Bonny en Clyde). Op 8 april hebben we hier een vervolg les over van Scala die dan over
Chuck en Charlie gaat en hun muziek.
Woensdagmorgen had groep 7 een testlab. Groep 8 zou eerst mee doen maar die had het vorig jaar
al gedaan. Met hen heb ik Cito taal en reken onderdelen geoefend.
Donderdagmiddag hadden we fantastisch weer met de Boomfeestdag. We gingen op de fiets naar
Engelgaarde en dit ging heel goed. Daar gingen we in groepjes allerlei opdrachten uitvoeren. De
kinderen moesten ook een gedicht maken over het bos en de speurtocht en het mooiste gedicht
wordt beloond met een insectenkastje. Ze waren allemaal enthousiast aan het werk. De antwoorden
van de opdrachten konden ze opschrijven in hun persoonlijke boekje. Als slot was er nog een diploma
en een liniaal. Ook werd er aan de innerlijke mens gedacht, voordat we vertrokken kregen we nog
een pakje drinken en een plak ontbijtkoek.
Vrijdag hebben we ons werk afgemaakt en ’s middags hebben we de monsters afgetekend en zijn we
begonnen aan een memoryspel over Pasen.
Met de bijbellessen werken we over het lijden en sterven van Christus. We maken ook een Paastafel
waarop de kinderen allerlei materialen uitstallen die met dit feest te maken hebben.
Voor het verkeersexamen van groep 7 heb ik nog maar een aanmelding van een ouder om te helpen.
Graag zou ik voor woensdag aanstaande weten wie er nog meer kunnen (zie nieuwsbrief vorige
week). Ik moet nog 3 ouders hebben voor een dagdeel . (Alke Brink wil desnoods wel de hele dag),
dan zijn er nog maar 2 nodig. Wanneer er geen ouders zijn die zich aanmelden dan kunnen de
kinderen geen praktisch verkeersexamen afleggen. Dan moet ik groep 7 afmelden.
Denken de vaders aan 22 mei Westerbork bezoek? Er zijn nog te weinig aanmeldingen.
De oudermorgen is niet echt goed bezocht. Een ouder is aanwezig geweest een gedeelte van de
morgen.

De kinderen hebben de inschrijfformulieren voor lopen met water mee gekregen met enkele flyers.
Foto’s kunt u vinden onder het kopje ouders en dan ziet u foto’s staan . Deze week zijn er foto’s van
de speurtocht in de Engelgaarde.
Lotte heeft woensdagmiddag ,mee gedaan aan de voorleeswedstrijd. ze deed het heel goed maar
jammer genoeg heeft ze niet gewonnen. Maar top gedaan Lotte.
Aankomende donderdagmiddag eten alle kinderen op school in verband met het project : ik eet het
beter. Ik weet niet of er voldoende brood is. Zou elk kind een boterham mee willen nemen van huis
in een broodtrommeltje?

Volgende week:
Dinsdag zwemmen groep 8 en Scala voor groep 7 en 8.
Woensdag zijn de kinderen vrij i.v.m een studiedag van de 7*.

