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Dag ouders van groep 7 en 8,
Zo de eerste 7 weken zitten erop. Er is hard door de kinderen gewerkt.
Met spelling zijn we met groep 8 heel hard aan het werk met de werkwoordspelling. De signaal toets
was dramatisch bij de meeste kinderen. Maar we oefenen elke dag en het harde werken werpt
vruchten af. Bij het controle dictee was er een vette verbetering.
Groep 7 werkt aan bijvoeglijke en zelfstandige naamwoorden. Dit is af en toe best lastig. Maar
oefenen is ook hier de remedie.
De Kinderboekenweek hebben we afgesloten en er is met veel plezier gewerkt. We gaan als groep 6,7
en 8 verder met een project over de Franse tijd.
Na de herfstvakantie komt juf Nadia Holtland bij ons in de klas werken. Zij loopt haar LIO stage bij
ons. Heerlijk een paar extra handen in de klas naast juf Elise Petter en Juf Huisman. In groep 7 en 8
zijn er namelijk veel niveau verschillen en zo kunnen we nog meer kinderen beter bedienen.
Vanaf maandag na de herfstvakantie gaan we op maandag gymmen. Juf Holtland geeft deze
gymlessen. Zij doet een extra opleiding hier voor en ze geeft al jaren 3 x in de week gymlessen aan
kinderen in Staphorst, Rouveen en de Wijk.
In week 44 hebben we 2 werkbezoeken. Dinsdag 28 oktober gaan we naar het Rijksmuseum. Let u
erop dat de kinderen brood en drinken meenemen en tussendoortjes. Ik weet niet hoe laat we terug
zijn. Dit ligt ook aan de files. Ik hoop rond half 5.
Vrijdagmiddag 30 oktober gaan we naar een boerderij in Balkbrug. We worden om 12.00 opgehaald
met een bus en zijn rond 15.00 weer terug op school. Voor dit bezoek gaan we werken over de
boerderij en krijgen de kinderen na het werkbezoek een opdracht mee naar huis. Wilt u dan ook uw
kinderen brood en drinken mee naar school geven. Voor we in de bus stappen eet ik samen met de
kinderen in de klas.
Er gaat nog een extra mail rond ,maar ik stel toch maar ook in deze nieuwsbrief de volgende vraag:
Wie wil als ouder ons helpen met het geven van crealessen? Wij, leerkrachten van groep 6 , 7 en 8,
willen deze lessen op vrijdagmiddag geven vanaf 13.30 tot 15.00. We willen eerst een periode vullen
tot de kerstvakantie en dan de lessen evalueren met de ouders. We denken dan aan lessen breien,
haken, borduren, figuurzagen, technieklessen enz. U kunt ook zelf een idee inbrengen. Deze oproep
geldt niet alleen voor de ouders van de kinderen van groep 6,7 en 8 ook andere ouders van groep 15, opa’s of oma’s mogen zich opgeven.
U kunt zich opgeven vronie.apperlo@dezevenster.nl Wij zijn benieuwd.
Een prettige vakantie.
Vronie.

