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Dag ouders van groep 7 en 8,
Al weer een week, nu gaat het voor mijn gevoel snel. Sinterklaas en Kerst komen al in zicht.
Ondertussen werken we gestaag door. De kinderen hebben op maandag, dinsdag en woensdag les
van de LIO stage juf Holtland. Zij moet, nu ze in haar laatste jaar zit, veel les geven. Ik moet zoveel
mogelijk de klas uit. Dit vind ik lastig want lesgeven vind ik het leukste van juf zijn. Maar ik moet
natuurlijk ook jongeren de kans geven het vak te leren. Ik ben altijd op de achtergrond en af en toe
haal ik kinderen of groepjes kinderen uit de klas om “bij te werken”.
We oefenen hard met de Adventsviering en zo langzamerhand worden de liederen goed gezongen.
De kleding wordt met behulp van enkele moeders verzorgd.
Afgelopen week hebben we met levend Water gewerkt en geleerd over Daniel. Afgelopen donderdag
hebben de kinderen, in groepjes, een schilderij gemaakt over het beeld waar koning Nebukadnessar
over droomde. De resultaten zijn mooi geworden en naast het schilderen heb ik ook gekeken naar de
samenwerking tussen de groepjes. Dit ging prima. Er werd goed overlegd waar men wat wilde
tekenen, verven.
Vrijdagmiddag hadden we de tweede crea middag. Een uur en een kwartier stellen niet zoveel voor.
De tijd vliegt voor bij. Maar er wordt geborduurd, genaaid ,gesoldeerd en nog veel meer.
Aankomende woensdagmorgen is er weer de mogelijkheid om als ouders in de klas te komen kijken.
U bent van harte welkom.
Dinsdagmiddag komen Tiemen Stam en Anne Douma iets vertellen als oud leerlingen over het
voortgezet onderwijs.
U als ouders nodig ik uit, om op 12 januari een voorlichtingsavond van de Greijdanus bij te wonen.
Deze avond is voor de ouders van groep 7 en 8. U bent welkom vanaf kwart voor 8, dan staat de
koffie en thee klaar. De Greijdanus zal deze avond iets vertellen over de leer richtingen die er te
volgen zijn op het voort gezet onderwijs.
18 december moeten de kinderen een werkstuk inleveren over de boerderij.
tot zover,
Vronie.

