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Dag ouders van groep 7-8,
Dat waren twee heftige dagen voor de klas en eigenlijk voor de hele school. De portemonnee en
mobiel van juf zijn gestolen.
Afgelopen donderdag tussen de middag gebeurde dit alles. De kinderen waren heel erg betrokken en
hadden veel medelijden met mij. Er werden allerlei zaken aangedragen waar ik aan moest denken.
“Juf heeft u de mobiel wel af laten sluiten?” Nee dat was ik vergeten. “Goede tip Annelie, dat ga ik nu
direct doen”. Zo waren er allerlei tips. U snapt dat van lesgeven weinig meer terecht kwam. Ik heb
het maar laten gaan. Vrijdagmorgen hebben we het er nog even over gehad. Rond 10 uur ging de
ringtone van mijn nieuwe mobiel af. Het bleek dat mijn portemonnee met inhoud (rijbewijs,
identiteitskaart en pinpas) was gevonden in een treincoupé bij Leeuwarden. U begrijpt het, feest in
de klas.
Afgelopen week hebben de kinderen de rekentoets gemaakt op de computer. Dit was voor het eerst.
We hadden voor zowel groep 7 als 8 geweldige resultaten. Op naar het volgende blok. Met rekenen
hebben de kinderen donderdag een bouwplaat in elkaar gezet van een kubus, balk en piramide.
Vrijdag kregen de kinderen een A3 vel en de opdracht om een kubus te tekenen en daarbij het hele
A3 vel te gebruiken. Dat was niet makkelijk. Met liniaal rechte lijnen tekenen. Alle zijden even groot
en vergeet vooral niet de plakranden. Door sommige kinderen werden er gekreund. Ze hebben de
kubus versierd met allerlei tekeningen.
Afgelopen donderdag hebben we gewerkt over dankdag. De tekeningen zijn prachtig geworden.
Claudia heeft ze vast op de site geplaatst. Aan het eind van de dag hebben we een kringgebed
gehouden en werden verschillende zaken benoemd waar we onze Heer voor hebben gedankt.
Volgende week vrijdag beginnen we met de crea middag. We hebben er zin in. Groep 8 zal deze
middag niet meedoen. Zij mogen deze middag naar de Greijdanus voor een ontdekmiddag. Ze krijgen
die middag allerlei lesjes en maken alvast kennis met het voortgezet onderwijs.
Volgende week zullen we ook lootjes trekken voor het Sinterklaasfeest. Het is de bedoeling dat de
kinderen een cadeautje kopen voor 3 euro 50 en een surprise en gedicht van ongeveer 10 regels
maken.
Vanaf maandag 10 november kunt u invullen wanneer u onze klas wilt komen bezoeken.
In de klas ben ik bezig met de kind leerkracht gesprekken. Dit zijn goede en mooie gesprekken. We
spreken onder ander over wat elk kind persoonlijk wil leren de komende tijd. Ook wordt besproken
hoe we dit kunnen bereiken. Het is verrassend om te horen met wat voor oplossingen kinderen
komen. Ze zoeken naar wat bij hen past.
Tot zover,
Vronie.

