
 

 

Weekbrief groep 7/8 
Vrijdag 10 september 

 

Kamp 

Zoals jullie gisteren hebben kunnen lezen, hebben we het kamp afgezegd. 

Inmiddels zijn we bezig een tof, alternatief programma voor de kinderen te 

bedenken. Zodra we weten hoe dit er uit gaat zien, laten we dit weten. Houd er 

in ieder geval al rekening mee dat de kinderen in de week van 20 september 

dagen kunnen hebben waarop ze langer op school zijn dan in een reguliere 

schoolweek. De donderdagavond (23 september) lijkt een dag te worden waarbij 

de kinderen eten op school en ook een avondprogramma hebben. 

Uiteraard snappen we dat kinderen al verkleedkleren hebben geregeld en bezig 

zijn optredens voor te bereiden. Het thema in deze week blijft gewoon horror/ 

griezelen. We zullen dan ook zorgen dat de kinderen deze verkleedkleding zeker 

kunnen gebruiken en er een moment komt waarop de optredens gedaan kunnen 

worden. Wordt vervolgd...    

  

Muziek 

Deze week zijn de muzieklessen door Emma van Aslan weer gestart. Deze zijn 

dit jaar voor groep 7-8 op de donderdag. 

Weekplan 

We zien de afgelopen week dat de kinderen al steeds meer gewend raken aan 

het vernieuwde weekplan. De een is iets sneller dan de ander, maar dat mag 

ook! Het is goed om te zien dat ze in ieder geval heel bewust bezig zijn met het 

plannen van hun werk en dit ook bijstellen wanneer ze zien dat de planning niet 

juist was (teveel gepland, te weinig) en ze reflecteren op hun eigen inzet en 

werkhouding. 

 



Stamgroepavond 

De uitnodiging voor de stamgroepavond voor een van de twee rondes ontvangen 

jullie binnenkort. We kijken ernaar uit jullie live op dinsdag 28 september te 

zien. 

Kringen 

De eerste kringen zijn gedaan. Zo gaaf dat de kinderen in groep 7/8 de feedback 

op de kringen helemaal zelf verzorgen. Op deze manier krijgt iedereen te horen 

wat er al heel goed gaat en wat tips zijn voor een volgende keer. 

Fijn weekend en tot maandag! 

Warme groet, 

Ine, Eelco, Christine, Nico, Nicky, Guido & Cindy 


