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Dag ouders van groep 7 en 8,
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We hebben veel activiteiten naast ons gewone werk en dan vliegen de dagen voorbij.
Afgelopen dinsdagmiddag hebben we een workshop van Scala gehad met als onderwerp muziek. Het
lied wat werd aangeleerd ging over vissen en de kinderen moesten via muziek verschillende hoogtes
aangeven. Dit was muziek die je deed denken aan een aquarium. De meneer die deze workshop gaf
deed het op een geweldige manier .
Het vissenproject loop goed en verschillende middagen zijn we er mee bezig geweest. Vandaag
vrijdag hebben we iemand op bezoek gehad van de visschool die ons allerlei dingen vertelde over
vissen en hun functioneren. We weten nu van alles over hun vinnen, kieuwen, bek en in welk water
ze leven. Via een zoekkaart kunnen we zelf ontdekken wat voor vis we voor ons hebben. De kinderen
kregen een tasje met allerlei materialen over vissen. Er zat een prachtig werkboekje bij.
Vrijdagmiddag zijn we gaan vissen met vrijwilligers van de hengelsportvereniging van Meppel. Er
werd veel vis gevangen maar er werd ook door een aantal dames gegild toen bleek dat ze beet
hadden. Op de fotogalerij ziet u foto’s van deze middag. Het was een top dag.
Het verkeersexamen theorie is afgelopen donderdag afgenomen. Jammer genoeg is niet iedereen
geslaagd maar de gezakte kinderen kunnen op herhaling. Donderdagmorgen is het praktisch verkeer
examen.
Woensdagmiddag hadden een aantal kinderen van groep 7 en 8 een voetbaltoernooi. Ze hebben
goed hun best gedaan, maar jammer genoeg zat er geen finale in. Het volgende voetbal toernooi is
van de Zevenster 27 mei.
Komende maandag heb ik een ADV en Jenette Zevenbergen valt in.
Dinsdag, woensdag en donderdagmorgen heeft groep 8 de CITO. Ik heb met de kinderen afgesproken
dat ze geen knisper papier mee moeten nemen waarin snoep zit. (dit geeft concentratieproblemen).
Verder ook niet met zakken vol snoep aankomen. Af en toe een snoepje is prima maar het moet geen
snoepfestijn worden.
Donderdagmiddag presenteert groep 8 de boekendoos aan groepjes in de klas.
Vrijdag hebben we de Koningsspelen. We beginnen op school met een ontbijt en daarna gaan we
gezamenlijk op de fiets naar de sportvelden. De sportmiddag is rond 15.00 uur afgelopen. De
kinderen mogen zelfstandig naar huis fietsen. (ik fiets wel naar school , kinderen kunnen met mij
terug fietsen).
Maandag 27 april zijn de kinderen vrij.
Geld meenemen voor de actie Lopen voor water.
Vrijdag morgen 1 mei om half 10 de sponsorloop voor :lopen voor water.
Met vriendelijke groet,
Vronie.

