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Project
Van de week zijn we in de groep 6/7 en 7/8 gestart met het extra MI thema over de tweede
wereldoorlog. Als gastspreker hadden we meneer en mevrouw Koopmans uitgenodigd. Meneer
Koopmans was in de jaren 1940-1945 leerling op onze school, hij wist o.a. te vertellen dat hij niet
zoveel school had in deze jaren omdat er Duitsers in ‘’onze’’ school zaten! Met haast open mond
zaten de kinderen 5 kwartier lang naar deze gastspreker te luisteren. U begrijpt het, we hebben een
prachtig vertrekpunt om nu flink aan de slag te gaan met dit thema. Bedankt ook dat u zo heeft
meegedaan met het aanleveren van spullen voor dit project.
Aankomende woensdag zullen we met onze groep naar het stadspark lopen om een herdenking aan
de oorlog bij te wonen. Namens het 4-5 mei Comité Meppel hebben we deze uitnodiging ontvangen.
Dit jaarlijkse Jeugdappel, wordt van 9.00- 10.00 gehouden, het beloofd een mooie ceremonie te
worden!

Verkeersexamen
Donderdagochtend mochten wij het theorie verkeersexamen afnemen. We hebben als groep 7 een
mooi resultaat behaald. Daarnaast werden de fietsen gecontroleerd, dit voorafgaan aan het
praktisch verkeersexamen van a.s. dinsdag 12 april. Dinsdag hebben de kinderen uit groep 7 allemaal
een fiets nodig. Dus a.s. dinsdag graag op de fiets komen!!

Verslag
De kinderen van heel groep 7 en 8 krijgen van de week een huiswerkopdracht mee voor beroepen
oriëntatie. In de week voorafgaand aan 30 mei zullen we aandacht geven aan de diverse beroepen
die de kinderen kunnen gaan doen. Op 30 mei zal er een beroepsbeoefenaar vertellen over zijn/haar
werk. Aan de hand van de talentenkijker zullen we daar lessen over geven.
Groep 6 zal ik komende week ook een opdracht mee geven als huiswerk. Ze mogen een spreekbeurt
en/of werkstuk maken. De huiswerkopdrachten moeten de kinderen uiterlijk 1 juni inleveren.

Voetbaltoernooi
Woensdagmiddag 13 april vind het jaarlijkse voetbaltoernooi plaats. De speeltijden van deze middag
worden ons een paar dagen van tevoren bekent gemaakt. We hopen uiterlijk 11/4 de precieze tijden
door te geven. Voor het jongensteam van 7/8 en het meisjes team van groep 7a zoeken we nog een
coach.

Koningsspelen
Inmiddels zijn ook de voorbereidingen voor de koningsspelen gestart. De activiteiten commissie
vraagt nog om de volgende hulp:
- voor het versieren van het plein en klaarzetten van de ontbijtspullen! 2 ouders per klas die
donderdagavond om 19.30 uur willen helpen.
- ná het ontbijt 1 ouder, die helpt alles naar de keuken te brengen en weer af te wassen.
- wellicht zijn er ouders die aan het einde van de ochtend willen helpen bij het opruimen van
de versiering van het plein.
Mogen we weer op uw hulp rekenen?

CITO eindtoets
Afgelopen weken zijn we al druk geweest met het voorbereiden op
de CITO eindtoets. Op dinsdag 19 april, woensdagmorgen 20 april
en donderdagmorgen 21 april is het zover. Dan starten we voor
groep 8 met de Cito. Ik weet niet precies hoe het hier geregeld is

in het verleden qua snoep meenemen. Ik ben er zelf niet zo’n voorstander van, om bergen snoep
mee te nemen. Graag in een kleine hoeveelheid en zonder papiertjes!!!! Het zullen drie lange
morgens worden van ± 8:30 – ± 12:00.
Groep 7 zal deze morgens les krijgen van een invalleerkracht in een ander lokaal.

CITO eindtoets
Dinsdag 12/4: praktisch verkeersexamen
Dinsdagmiddag 12/4: Bert afwezig i.v.m cursus
Woensdag 13/4: Jeugdappel + voetbal toernooi
Dinsdag 19/4 – Donderdag 21/4: Elke morgen cito eindtoets groep 8
Vrijdag 22/4: Koningsspelen in het sportpark.
Fijn weekend!
Bert Willering

