Nieuwsbrief
Dag ouders van groep 7 en 8,

14-3-2015

De stage juf was deze week ziek dan mij. Dus hadden de kinderen de hele week les van mij behalve
woensdag de studiedag .
Er is hard gewerkt. De kinderen van groep 8 hebben de volgende rekentoets gemaakt . U denkt
misschien , ze hebben net de rekentoets van blok 3 gehad! Maar groep 8 maakt de toets vooruit
zodat ze weten wat ze nog niet beheersen. Ik kijk de toets na en daarna behandelen we het
hoofdstuk. Soms kun je iets overslaan om dat iets goed wordt beheerd door de leerlingen. Het wordt
zo voor de kinderen duidelijk waar ze aan moeten werken. Dit gaan we ook doen in groep 7.
Met spelling hebben we van blok 6 de controle dictees gemaakt. Maandag hebben ze de toets van de
blauwe planeet gemaakt, de resultatenwaren over het algemeen goed. Donderdagmiddag was er een
Topo toets van de hoofdsteden van Europa. Het regende tienen en negens.
Deze woensdag was er biddag voor arbeid en gewas. Met z’n tweeën of drieën hebben de leerlingen
een gebedsdoos gemaakt. (zie foto’s verder op de site). Er zaten mooi exemplaren bij. De kinderen
hebben de dozen gepresenteerd voor de klas.
Vrijdagmiddag is er iemand geweest van de organisatie lopen voor water . Zij heeft het doel van de
actie uitgelegd. De kinderen gaan 1 mei met een rugzak met 6 liter water een parcours lopen van 6
kilometer. Aankomende vrijdag krijgen ze de sponsorformulieren mee om in te laten vullen door
ouders, grootouders en verdere bekenden. Het is niet de bedoeling dat ze de deuren langs gaan bij
onbekenden. Men kan dan inschrijven voor een vast bedrag. U krijgt daar als ouders nog een brief
over.
Afgelopen dinsdag was er een schoonmaakavond. Ons lokaal is weer schoon, dank u wel poets vaders
en moeders.
Programma komende week:
Dinsdag morgen: zwemmen groep 8
Dinsdagmorgen :workshop fotografie groep 7 en 8
Dinsdagmiddag: voorstelling in Ogerop Chuck en Charlene.
Woensdagmorgen: Testlab proefjes met etenswaren gekregen van de AH.
Woensdagmiddag: Lotte gaat onze school vertegenwoordigen( in de bibliotheek) bij de
voorleeswedstrijd van de scholen uit Meppel.
Donderdagmiddag: Boomfeestdag. Alle kinderen eten op school en rond half 1 vertrekken we naar de
Engelgaarde. Om tien over 3 zijn we bij school terug. We gaan op de fiets.
25 maart zijn de kinderen vrij dan is er een studiedag van de Zevenster.
Tot volgende week.

