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Dag ouders van groep7 en 8,
Dat was een drukke week voor de kinderen en de juf. De Cito’s zijn deze week zo ongeveer afgerond.
Een aantal kinderen moet nog een kaart van AVI lezen maar de rest is gedaan.
Een drukke week dus. Vandaag vrijdag 16 januari 2015 heb ik met alle kinderen apart de resultaten
kort besproken. Ze zijn nieuwsgierig naar de uitslagen in vergelijking met de resultaten van het vorige
half jaar.
Sommige kinderen kunnen een mooi doel uit hun Cito halen om in het kindplan neer te schrijven.
Volgende week gaan de kinderen alvast hun eerst kindplan zelfstandig (met soms hulp van mij)
evalueren, en daarna stellen ze een nieuw plan op. De doelen kunnen dus uit de Cito gehaald
worden maar ook uit het reken, taal of spellingboek/schrift. Ik ben benieuwd naar de evaluaties en
nieuwe doelen die ze willen halen de komende drie maanden. Het is dit jaar voor het eerst dat wij zo
werken en het is voor de kinderen en voor juf nieuw, maar geweldig om te doen. De leerlingen
kunnen namelijk heel goed aangeven waar ze aan willen werken/leren.
Afgelopen week zijn we ook bezig geweest met het kind, gezin school dienst. 25 januari zal er in de
Hoeksteenkerk en de Kruiskerk een dienst zijn over Noach. Beide diensten beginnen om half 10. Voor
deze diensten zijn we aan het oefenen met liederen, we hebben in een tweetal een gedicht gemaakt
over Noach en we hebben een drieluik over de zondvloed geschilderd. Het zou fijn zijn als er ook
ouders met kinderen van de Kruiskerk naar de Hoeksteen kerk zouden willen gaan, zodat er daar in
de kerk ook een mooi koor gevormd kan worden van de liederen die we hebben geleerd.
Groep 8 heeft de toets van de methode gemaakt. De resultaten waren geweldig. Allemaal goede
cijfers.
Met de Kanjertraining hebben we stilgestaan bij de gebeurtenissen in Frankrijk. We hebben aan
elkaar verteld wat er daar gebeurd is, wat de oorzaken en gevolgen waren. Daarna hebben we lang
doorgesproken over :Mag je alles zeggen /tekenen wat je vindt? De discussie was plezierig en de
kinderen werden aan het denken gezet. Ze moesten een mening formuleren en deze vertellen aan de
klas. Natuurlijk kregen ze ook tegenreacties. Moeilijk is het om op elkaar te reageren en niet alleen je
eigen mening te ventileren.
Tot zover uit groep 7 en 8,
Vronie.

