Weekbrief groep 7/8
Vrijdag 20 augustus

Beste ouders,
De eerste week zit erop. Wat hebben we ervan genoten om alle kinderen weer te
zien!
Kamp
Gisteren is de schoolkampbrief verstuurd. Vandaag is ook het thema
democratisch gekozen. Het thema van het kamp is horror.
De kinderen kunnen thuis optredens voor de bonte avond gaan voorbereiden en
hun outfit voor die avond bij elkaar gaan zoeken.
In de brief van gisteren misten een paar zaken/ oproepen:
•
•

•

De paklijst. Deze is inmiddels bij het bericht van gisteren toegevoegd.
Wie heeft er voor ons 1 of meerdere partytenten te leen die we het gehele
kamp mogen gebruiken? Graag even een bericht sturen naar Cindy of
Eefje wanneer je hiermee kan helpen.
Wie heeft er voor ons feestverlichting (discolampen, discolichten,
kerstversiering, lampjes, enz)? De kinderen kunnen dit de week voor hun
eigen kamp alvast meenemen naar school! Graag wel voorzien van een
naam.

Schooltuinen & oproep
Aanstaande woensdag starten de schooltuinen. We zijn op zoek naar 1 ouder die
om 8:30 mee wil met de eerste groepen en 1 ouder die om 10:00 uur met de
andere twee groepen mee wil gaan (samen met een leerkracht). Graag een
bericht sturen naar Cindy als je mee wil! Alle kinderen van groep 7 moeten
maandag alvast hun schooltuintas meenemen naar school.
Stamgroepavond
De stamgroepavond voor groep 7-8 is op dinsdag 14 september. Informatie over
de precieze invulling en tijden ontvangen jullie z.s.m. Houd in ieder geval vanaf
19:00 uur de avond vrij. De Belgen zijn die dag op kamp. Voor deze groep zal de
stamgroepavond op een andere avond zijn. Deze maken we z.s.m. bekend.
Werkplekken
Het werken met de flexibele werkplekken is wellicht even wennen, maar we zien
nu al dat deze manier van werkt zorgt voor afwisselende samenstellingen en het
hebben van keuzemogelijkheden voor de kinderen.

Weekplan
Ook in het weekplan en het planbord in de groepen zijn aanpassingen gedaan,
die voortkomen uit ons Jenaplantraject. Hierdoor vergroten we de
zelfstandigheid van kinderen en worden ze nog meer eigenaar van hun eigen
planning gedurende de week. We vertellen hier graag meer over op de
stamgroepavond.
Groepsvorming & programma
Deze week stond vooral in het teken van kennismaken en het in orde maken alle
materialen. De nieuwe chromebooks zijn geïnstalleerd en in gebruik genomen,
alle lades zijn gevuld en de werkboeken en schriften liggen klaar. Komende week
zullen we dan ook starten met rekenen en spelling. En zullen er lessen bij het
thema communicatie gedaan worden. Uiteraard is de groepsvorming de
komende weken ook een belangrijk punt in het programma.
Fijn weekend en tot maandag!
Warme groet,
Ine, Eelco, Christine, Nico, Nicky, Guido & Cindy

