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Beste ouders,
Enthousiaste kinderen vandaag, vanwege de vislessen die gegeven werden. In het kader van het
project over vissen kwam er een vismeester vanuit visserij Nederland
les geven over de vis. Hoe kun je vissen herkennen, hoe legt een vis
zijn eieren, wat is de beste manier om een haakje uit de bek van een
vis te verwijderen, dit waren zomaar even een aantal vragen die
behandeld werden. De kinderen waren enthousiast en betrokken bij
de les van de vismeester. Het kon niet op toen er materiaal uitgedeeld
werd, de kinderen vonden het super leuk. Vanmiddag zijn we in het
Wilhelminapark wezen vissen met de vismeester en vrijwilligers van de
hengelvereniging in Meppel. Er zijn wel 27 vissen gevangen en diverse
soorten waaronder; baars, voorn en pos. Door de inzet van de
vrijwilligers werden de kinderen goed geholpen. En ik ben ook reuze
benieuwd of er nog kinderen zijn die heel graag willen vissen van het
weekend.
Deze week hebben de meester kinderen een rekentoets gemaakt.
Hierop scoorden veel kinderen een hoger cijfer dan de vorige toets.
Een aantal kinderen vond de breuken nog moeilijk. In de toets stonden
twee moeilijk opdrachten. Dit waren verhaaltjes sommen waarbij de kinderen meerdere
bewerkingen achter elkaar moesten maken. Voor veel kinderen was dit lastig en ik denk dat er
daarom geen tienen zijn gevallen, maar een heel aantal kinderen zat hier dicht in de buurt.
Komende week is er sportdag, dit beloofd een hele happening te worden. En daarnaast hebben we
komende week nog een voorstelling door pabo studenten gegeven in Ogterop over ‘Piet de
Smeerpoets’.

Voor het koningsontbijt de volgende vraag vanuit de AC:
Volgende week vrijdag ontbijten de kinderen op school ivm koningsdag.
Op donderdagavond 23 april om 19.30 wil de ac dit met de ouders gaan klaarzetten.
Graag even 2 ouders die willen helpen, meer mag ook : ) en voor de ouders die
overdag werken, dit is s`avonds!!
Opgave kan bij Mirjam v.d. Berg of Hanneke Hoksbergen.
In de bijlage nog foto’s van het vissen.
Fijn weekend!
Bert Willering

