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Dag ouders van groep 7,8,
Afgelopen week zijn we weer druk geweest met onze taakkaart. Donderdagmorgen rond half 12
moest deze af zijn omdat we vrijdag het sinterklaas feest vierden. Het lukt alle kinderen.
De volgende week beginnen we met groep 7 met de rekentoetsen. We zijn benieuwd naar de
resultaten. We maken de toetsen op de computer. De kinderen mogen dan gebruik maken van hun
uitrekenschrift. Groep 8 zal een week later volgen met de toets.
Op maandag en dinsdagmorgen neem ik groep 8 mee om hen zelf les te geven. We zijn vooral bezig
met de voorbereiding op het voort gezet onderwijs. Wat moet ik kunnen als ik een bepaald niveau ga
volgen? Verder oefenen ze ook met hun kind plannen, en werken ze aan hun weektaak. Groep 7
heeft les van juf Holtland.
Afgelopen week kon ik de voorleeskampioen van onze klas de medaille omgehangen. Lotte nogmaals
van harte gefeliciteerd.

We hebben donderdagmiddag de generale repetitie gehouden van de Adventsviering. De laatste
fouten zijn er uitgehaald en we hopen aanstaande dinsdag en vrijdag op mooie opvoeringen. Waar
zijn we dan zonder hulp van moeders. Ik kreeg van een moeder de vraag of ze kunnen komen kijken
in een van de verzorgingstehuizen. Ik denk dat dit wel kan. Het is niet de bedoelding dat er kinderen
meekomen die nog niet naar school gaan. We beginnen dinsdagmorgen om half 11 in het Irenehuis
en vrijdagmorgen om 10 uur in het ABC huis.
Vandaag hebben we het sinterklaasfeest gevierd. Wat een tijd en energie is er gestoken, door de
kinderen, aan de surprises en gedichten. Leuke cadeaus voor weinig geld, tevreden gezichten,
gezelligheid en een stinkend lokaal( de geur van een rot ei).Alles is netjes opgeruimd door de
kinderen.
’s Middags was er crea, u moest de gezichten eens kunnen bekijken van de leerlingen. Enthousiasme
en gedrevenheid geweldig om te zien. De moeders die geduldig blijven en “gaan” voor de kinderen.
Wat een prachtige dingen worden er geleerd en gemaakt. Volgende week zal ik wat foto’s maken van
de verschillende onderdelen. Dat is dan ook de laatste keer crea. Jammer dat de 5 weken voor bij
zijn. Bert en ik zullen dit alles gaan evalueren en zullen ook van de moeders input vragen. We hebben
al wat tips gekregen en zullen dan kijken of er een vervolg kan komen.
Tot volgende week,

Vronie.

