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Dag ouders van groep 7 en 8,
Dat was een drukke week. Toewerken naar de spellingtoets, een geschiedenistoets, 2x optreden met
de Adventsviering en voor de laatste keer de creamiddag.
Deze laatste 2 weken voor de vakantie mogen we uit de bijbel vertellen over de geboorte van onze
Here Jezus. Naast dat we uit de bijbel lezen en erover praten , maken we ook een verwerking over de
overeenkomsten en verschillen tussen Jezus en ons mensen.
Groep 7 zal volgende week een rekentoets gaan maken. Groep 8 krijgt de toets na de Kerstvakantie.
De spellingtoetsen die vandaag zijn gemaakt hadden goede resultaten.
Dinsdagmorgen gingen we op weg naar het Irenehuis. Na wat opstartmoeilijkheden konden we ons
programma laten horen. Dit ging goed en de ouderen hebben met ons genoten. Er zaten veel
samenzang nummers in het programma en de ouderen zongen mee. Vrijdag morgen hebben we
hetzelfde programma gehouden in het ABC huis. Zowel dinsdag en vrijdag waren er enkele ouders
aanwezig om mee te genieten.
De geschiedenistoets over de Franse tijd hebben we afgesloten met een toets. Ook deze is op een
enkeling na prima gemaakt. We behandelen nu de tijd van de slavernij. Dit onderwerp heb ik
gekozen naar aanleiding van de zwarte pieten discussie van de laatste maanden. Komende dinsdag
gaan we deze stof op een speciale manier verwerken. De kinderen moeten in 4 tallen met behulp van
de leerboeken ,werkschrift en computer een quiz maken. Ze moeten 15 a 20 vragen opzoeken (en het
antwoord weten). Nadat iedereen hier mee klaar is gaan we de quiz in groepjes spelen. Zo leren de
kinderen op een speelse manier de feiten over het slavernij verleden.
Aankomende vrijdag (de dag voor de kerstvakantie heb ik een ADV dag).
Maandag 12 januari komt de Greijdanus bij ons op school om voorlichting te geven over verschillende
onderwijsstromingen. U als ouders van groep 7 en 8 zijn van harte welkom op deze avond. (Ook de
ouders van kinderen van groep 7 ,dit om alvast een kijkje te nemen in de keuken van het voortgezet
onderwijs. Het past ook mooi, bij het op tijd hen voor te bereiden op de toekomst, tevens past het
goed bij het kind plan).
Met de Kanjertraining hebben we het over pesten en het moedwillig een medeleerling dwars zitten.
Als iemand zegt stoppen dan moet je gelijk stoppen en niet doorgaan met vervelend gedrag . De
kinderen moesten ook een medeleerling in de klas opzoeken die ze niet goed kennen. Deze moesten
ze interviewen en daarna over deze medeleerling iets vertellen in de klas. Verder hebben we
geoefend met het heel hard NEE roepen, dat hebben ze gehoord in de lokalen rondom ons. Volgende
week gaan we het hebben over whats app en wat dit kan uitrichten met je klasgenoten.
Op de site kunt u binnenkort de foto’s bekijken van het Adventsoptreden en van de creamiddagen.
Ik wens u alvast een gezegende kerst vakantie toe.

