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Dag ouders van groep 7 en 8,
Het gaat nu wel heel snel. Nog een week en dan alweer vakantie. Wat mij zelf betreft heb ik niet het
idee : Tjonge daar ben ik aan toe. Volgens mij werken de kinderen ook nog vol energie en
enthousiasme.
Afgelopen woensdag mocht ik mijn verjaardag vieren. Het was een geweldig morgen. De kinderen
hadden hele taarten gebakken (wel 6) . We konden er niet tegen eten. Verder hadden ze nog
popcorn bij zich. Mijn traktaties heb ik donderdag maar uitgedeeld. Er waren toneelstukjes en een
quiz en we hebben bingo met daverende prijzen gespeeld. Ik kreeg prachtige cadeaus.
Donderdag was het net of ik niet jarig was geweest en de kinderen gingen weer hard aan de slag.
In de middagen zijn we bezig met de Kinderboekenweek. Met de Bijbellessen hebben we het ook
over: Inde wolken. We hebben het gehad over het volk Israël dat Jericho op zo’n speciale manier in
genomen heeft, het verhaal van Hannah die zo verlangde naar een kind, de bruiloft in Kana en als slot
de gelijkenis van het verloren schaap en de oude vrouw die een geldstuk kwijt was geraakt. De
kinderen zijn in groepen verdeeld en schilderen deze verhalen na. Aanstaande donderdag tussen
18.30 en 20.00 kunt u al dit moois komen bekijken.
De kinderen van groep 8 hebben donderdagmorgen een NIO onderzoek (zie mailbericht).
Op vrijdagmiddag hebben we gym. Wilt u uw kind herinneren aan de gymkleding en gymschoenen?
Het komt regelmatig voor dat 2 a 3 leerlingen per les de spullen niet bij zich hebben.
Groep 5-8 heeft geen spreekavond meer zoals u gewend was. Ik begin in oktober met de kind
gesprekken. Deze gesprekken gaan over wat uw kind wil leren of aan wil werken. Samen met uw kind
ga ik dan een plan opzetten . Wie b.v. kan je daar bij helpen? Wat wil jezelf doen? Na de
jaarwisseling volgen de kind-oudergesprekken. Wanneer u mij toch wilt spreken dan mag u altijd
langs komen na schooltijd.
Maandag na de herfstvakantie heb ik nog een ADV dag. Jeannette Geersing valt die dag in.
Tot zover,
met vriendelijke groet Vronie.

