Weekbericht 2 april
Dag ouders van groep 7 en 8,
Dat was vanavond (donderdag )een mooie Paasviering in de kerk. De kinderen zijn er druk mee
geweest. Wij als groep 7 en 8 hebben op de houtblokken zonden beschreven, die meester de Boer
in zijn rugzak had zitten, en door een aantal leerlingen bij het kruis werden gelegd.
Afgelopen week heeft groep 7 de rekentoets gemaakt en de resultaten zijn nog niet bekend. Nog 2
hoofdstukken van 25 lessen te gaan en het boek is uit.
Groep 8 heeft de musical doorgelezen en de verdeling van de rollen was nog een hele klus. Je kunt
het jammer genoeg niet iedereen naar de zin maken. Maar ik zie over het algemeen tevreden
gezichten.
Afgelopen week hebben we ook afscheid genomen van juf Holtland. Haarstage periode zit erop. We
zullen haar nog een aantal keren terug zien als ik oefen met groep 8 voor de musical en ze gaat nog
een aantal gymlessen geven voor haar opleiding. De kinderen hadden spontaan zelf een feest met
hapjes ,taart en drinken in elkaar gezet en er werden enkele stukjes opgevoerd. Juf Holtland kreeg
ook enkele cadeautjes van kinderen. Het was een geslaagd afscheidsfeest.
Voor groep 7 is de begeleiding voor het praktisch verkeersexamen rond. Gelukkig kunnen de
kinderen mee doen.
Volgende week (week 15) heeft groep 8 voor de laatste keer zwemmen.
Woensdagmorgen verzorgt Scala voor de groepen 7 en 8 een muziekworkshop die aansluit bij de
toneelvoorstelling van Chuck en Charlene.
Met geschiedenis zijn we via de eerste WO aangekomen bij de tweede WO. We werken toe naar het
bezoek aan het herinneringscentrum (22 mei) Westerbork. Het is geweldig, het is gelukt genoeg
vaders te krijgen om deze dag met ons mee te gaan. De volgende vaders gaan mee: Dennis
Buitenkamp, Jaap Knot, Jan Korf, Aldert Hoksbergen, Jan Veerman, Roel Veerman en de vader van
Reinder Kooistra.
Vanaf 13 april beginnen we met het vissenproject, maar daar volgende week meer over. We krijgen
in ieder geval een meneer van de visvereniging op bezoek die ons van alles gaat leren over vissen en
hun leefomgeving. Als het lukt dan gaan we ook nog een halve middag vissen.
Aanstaande vrijdag moet groep 7 het landen werkstuk inleveren en groep 8 de boekendoos. Ik ben
benieuwd naar deze werkstukken.

