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Dag ouders van groep 7 en 8,
Alweer vakantie , de dagen gaan nu snel. Na de voorjaarsvakantie gaat de tijd
voor je gevoel nog sneller. Groep 8 ziet het wel zitten, want ze kunnen niet
wachten om met de musical te beginnen.
Gisteren en vandaag (vrijdag) hebben we al onze taken af. De kinderen werken
hard en de taakkaart komt bij de meesten makkelijk af. Vrijdagmiddag zijn er
veel angry birds becijferd. De laatsten krijgen na de vakantie nog een middag
om dit af te maken. Donderdagmiddag heben de kinderen in groepjes een
werkstuk gemaakt over Vincent van Gogh. Het waren mooie degelijke
werkstukken met veel informatie. Hun werkstukken hebben ze ook in groepjes
gepresenteerd. De resultaten hangen boven in de gang, komt u gerust eens
kijken. U bent als ouder(s) ook welkom op 16 maart en 19 maart op de
oudermorgens. U kunt dan kijken hoe het in de klas toe gaat. Na de vakantie
hangt er een lijst waarop u kunt intekenen wanneer u zou willen komen.( De
andere groepen hebben 17 maart maar dan hebben wij een Scala ochtend en
zijn we in Ogterop voor een voorstelling.)
Dinsdag 3 maart komt er iemand van Scala lesgeven. De kinderen gaan met een
workshop fotografie aan de slag. Wilt u uw kinderen vragen of ze iets mee
nemen naar school wat waardevol voor hen is? Dit mag een foto, knuffel of een
vakantie herinnering zijn.
In de maand maart gaat groep 8 zwemmen, Swim to Play en dit is 5x op
dinsdagmorgen We beginnen 10 maart en gaan op de fiets.
Vrijdagmiddag 13 maart om 14.00 komt er iemand van de stichting wandelen
(lopen) voor water. In de maand april hebben we een project over vissen en
daaraan koppelen we als school ook een project voor een goed doel. Dit project
wordt schoolbreed afgesloten op 1 mei wanneer de hele school gaat lopen voor
water,( om geld op te halen voor Afrika.) De volgende keer zal ik u hier meer
over vertellen.
Dit jaar doen wij ook mee aan de boomfeestdag. Verdere info volgt na de
vakantie. Het wordt donderdag 19 of vrijdag 20 maart. We gaan dan op de fiets.
Tot zover, een goede vakantie,
Vronie Apperlo

