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Kamp:
In de afgelopen maanden zijn we achter de schermen aan de slag gegaan met het kamp. We hebben
het zo kunnen regelen dat we naar Ameland gaan!!! Zoals u begrijpt een unieke kans voor de
kinderen. Het kamp zal plaatsvinden in de tweede schoolweek, van woensdag 7 tot vrijdag 9
september. U snapt dat dit nog wat organisatorische voeten in de aarde heeft dus we hopen ook op
uw medewerking….. Wat we al wel kunnen zeggen; er zal in ieder geval nog door de kinderen een
financiële actie gehouden gaan worden. Zo kunnen ze ook zelf een deel van hun kamp bij elkaar gaan
verdienen!

Plein/pauze:
We merken in de pauze dat er regelmatig weer wat (fysieke) spelletjes gespeeld worden die niet voor
iedereen leuk zijn. We zijn extra alert op het samenspel van de leerlingen. We gaan hier op een
consequente/ kanjer manier mee om. In de lessen besteden we hier ook extra aandacht aan, we
verwachten van de kinderen een positieve houding!
Schroom niet om met signalen naar de leerkracht te gaan, we hebben dit liever teveel dan te weinig!

Ouder-kindgesprekken (groep 7)
De rapporten zijn meegegaan met de kinderen. We gaan komende week met u in gesprek over de
voortgang. Tevens zullen we de kind plannen bespreken en nieuwe doelen voor het komend halfjaar
vaststellen. Ik hoop op constructieve gesprekken.

Schooladvies (groep 8)
Deze week gaan we met elkaar in gesprek over het schooladvies. U hebt inmiddels het rooster
ontvangen. Als het goed is bent u met uw zoon/dochter naar de open dagen van diverse VO scholen
geweest. Het zal mooi zijn als u voor de gesprekken de schoolkeuze helder heeft.

Gevraagd:
Binnenkort zou ik graag een keer met de kinderen papier-machéen. Daarvoor heb ik een aantal
dingen nodig.
- Oude kranten
- Restjes behangplakselpoeder
- Oude emmers.
HUISWERK:
- 11 februari Levend water maken hfst 16
- 16 februari Geschiedenis Thema 3
- 18 februari Topo Frankrijk
Fijn weekend!
Bert Willering

