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Dag ouders van groep 7 en 8,
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Het was een drukke week afgelopen week, met allerlei activiteiten.
Maandag waren we nog vrij en dinsdag begon groep 8 met zwemmen, de laatste keer. Jammer ze
genieten er van en zijn behoorlijk moe na afloop. Groep 8 is bezig met rekenen met de toets en
afgelopen vrijdag hebben de meesten deze afgerond. Op naar hoofdstuk 5. Groep 7 werkt al in
hoofdstuk 5 en leert op een verkorte manier het uitrekenen van x sommen onder elkaar. Met spelling
hebben beide groepen het signaal dictee gehad en ze kunnen nu nog een week extra oefenen /leren
van hun gemaakte fouten en dan volgt komende week het controle dictee.
Woensdag was er een workshop muziek die volgde op de voorstelling van Chuck en Charlene.
Donderdagmorgen viel juf Holtland voor groep 7 in zodat ik met groep 8 voor de eerste keer kon
oefenen met de musical.
Vrijdag zijn we aan het werk geweest over de Tweede WO in Nederlands-Indië, in de Wereld Express
bus. Dit is een landelijk project opgezet door een aantal mensen met medewerking van museum
Bronbeek( waar mensen wonen die in Nederlands- Indië voor de KNIL hebben gevochten) uit
Arnhem. De kinderen gingen per drietal opdrachten maken die onder ander te maken hebben met
het hebben van vooroordelen. Uw zoon of dochter heeft een blad meegekregen en zij kunnen u
rondleiden in de bus en van alles vertellen over dit project. Het sluit mooi aan bij ons werken in de
klas over de Tweede WO.
Vrijdagmiddag zijn we begonnen met het vissenproject. De kinderen maken individueel of in
tweetallen opdrachten. De volgende opdrachten moeten ze maken:
1 Ze hebben een blad met 10 spreekwoorden /gezegden en de betekenis moeten ze opzoeken op de
computer en er moet een tekening worden gemaakt over het spreekwoord.
2 Verzamel informatie over een drietal vissen.
3 Ze krijgen een kleurenfoto van een schilderij met vissen (uit de GoudenEeuw) en moeten hier een
verhaal bij schrijven.
4 Ze lopen een doepad in de school over vissen en hun leefgebied.
5 Ze maken van stof een gekleurde vis met stof, lint en knopen. De stof wordt geplakt op een stuk
karton.
Vrijdag 17 april komt er iemand van de visschool om ons verschillende dingen te leren over vissen. Als
het lukt dan gaan we vrijdagmiddag een uurtje vissen met de klas.
De kinderen van groep 7 hebben allemaal hun werkstuk over een land ingeleverd. Groep 8 moest een
boekendoos inleveren. Hulde aan de kinderen ze hebben allemaal hun werkstuk of boekendoos op

tijd ingeleverd.
Groep 8 heeft 21, 22 en 23 april de Cito.
Tot volgende week,
Vronie Apperlo

