Weekbericht 16 februari
Dag ouders van groep 7 en 8,

Bij mijn lio (leraar in opleiding) komen steeds meer taken kijken. Vandaar dat ik ook nu dit
weekbericht voor jullie schrijf. Tevens heb ik deze week voor het eerst kind-leerkracht-ouder
gesprekken gevoerd met vier leerlingen en ouders.
Afgelopen dinsdag zijn we naar het gevangenismuseum in Veenhuizen geweest. Dit was een leuke
en leerzame dag. We zijn in twee groepen uiteen gegaan en hebben per groep een rondleiding
gekregen door het museum. De rondleiding met als thema ‘eeuwig straf’ ging over de Nederlandse
geschiedenis van misdaad en straf van 1600 tot nu. De leerlingen hebben tijdens de rondleiding
opdrachten gemaakt. Ze waren vooral geschokt van de oneerlijke en pijnlijke straffen die ze vroeger
hadden. Na een ochtend in het museum zijn we met z’n allen weer met de bus naar school gegaan,
wat ook een gezellige rit was.
Op dinsdagmiddag hebben we verder gewerkt aan het thema bruggen, meester Leo had hier vorige
week een introductieles over gegeven. De helft van de klas heeft een poster gemaakt over een
bekende brug. De andere helft heeft geëxperimenteerd met stevige constructies maken voor
bruggen. De posters zijn gemaakt door groep 8 over de Tower Bridge, de Golden Gate brug, de
Sydney Haven brug, de Brooklyn brug en de Rialto brug. Elk groepje heeft zijn eigen poster
gepresenteerd. Groep 7 heeft geëxperimenteerd met het maken van stevige constructie voor een
brug. Hier voor hebben ze alleen papier, wc rolletjes en een schaar mogen gebruiken, dus geen lijm
of tape. Met bijbels hebben ze gekeken hoe sterk de constructie was. Aankomende week wisselen
de groepen.
Alle kind gesprekken over het rapport en het kind plan zijn geweest, we kunnen nu aan de slag met
de nieuwe doelen die de leerlingen gesteld hebben. De advies gesprekken over het voortgezet
onderwijs zijn ook geweest, nu is het aan de ouders en de leerlingen om een passende school te
kiezen.
Met vriendelijke groet,
Nadiah Holtland

