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Vikingen
Volgende week starten we met een geschiedenis thema
over Vikingen. Dit is het eerste project wat we volgens de
principes van Meervoudige Intelligenties gegeven wordt.
We zijn als druk bezig geweest om de klas een beetje om te
pimpen. De jongens van groep 8 hebben hier hard aan
gewerkt om op de achtermuur van de klas een drakar te
maken. Een drakar is een Vikingschip zoals u hiernaast op
de foto kunt zien.
Daarnaast zijn we druk bezig geweest met het papiermaché. We hebben hiermee Viking helmen gemaakt. De
kinderen hebben eerst een ontwerp gemaakt en daarna
zijn ze bezig geweest om dit ontwerp ook echt te maken.
We zullen komende week deze helm ook gaan afmaken,
door ze te schilderen.
Mocht u geïnteresseerd zijn in wat de kinderen maken, kunt u gerust na schooltijd de klas binnen
stappen.

Survival
21 maart wordt er een survival ochtend, georganiseerd door Meppel Actief. De kinderen kunnen op
de survivalbaan in Havelte dan sporten. Het zal een ochtendje in beslag nemen. Wij zijn hiervoor
opzoek naar ouders die voor heel groep 7 en 8 kunnen rijden. Mocht u kunnen en willen rijden wilt u
dan een mailtje sturen naar bert.willering@dezevenster.nl.
De kinderen hebben deze dag oude kleren/sportschoenen nodig!!!

Kamp/paascrea
We hebben voor na de zomer een super mooie locatie geboekt voor het kamp. Nu hebben we al
eerder bericht dat we hiervoor nog wel wat geld nodig hebben voor de activiteiten. Daarom hebben
wij samen bedacht om een paascrea te houden. Tijdens deze paascrea worden er paasstukjes
gemaakt, die weer verkocht kunnen worden door de kinderen van groep 7. Hiervoor krijgt u
komende week een brief met daarin een bestellijst voor de kinderen. En een lijst met kosteloos
materiaal wat wij graag zouden willen ontvangen. Zo kunnen we de paasstukjes zo goedkoop
mogelijk houden en de winst hoog. We hopen op uw medewerking.

Huiswerk
Di 23 februari – AK hoofdstuk 3 leren
Do 25 februari – Levend Water maken les 17
Vr 26 februari – Engels gr. 7 rechterrij 5.3/Gr. 8 Vertalen lied
Di 8 maart – TOPO Scandinavië

Fijn weekend!
Bert Willering

