Weekbrief groep 7/8
Vrijdag 15 oktober

Kinderboekenweek
Wat een fijne Kinderboekenweek hebben we achter de rug. Deze week was er
het voorleesontbijt, waarbij de groepsleerkrachten voorlazen, terwijl de kinderen
van hun ontbijt genoten.
Vandaag was er de boekenmarkt, waarbij Tjarko van der Pol ook boeken
signeerde. Tjarko was meerdere dagen in de school aanwezig om alle groepen te
vertellen over zijn boeken en diverse interessante onderwerpen! Na schooltijd
was er een boekenmarkt incl. Signeersessie van Tjarko. Superdruk en heel
gezellig was het. Veel plezier allemaal met de aangeschafte boeken.
In alle groepen is de afgelopen weken voorgelezen voor de Voorleeswedstrijd.
Vandaag is de finale geweest. De jury vond uiteindelijk Toby de beste voorlezer,
dus die is Voorleeskampioen van De Zevensprong geworden. Alle andere
voorlezers, incl. De andere finalist Lotte hebben het ook geweldig gedaan.

Oudergesprekken
Op woensdag 3 en donderdag 4 november vinden er in de middag
oudergesprekken plaats voor groep 7-8. De uitnodiging, waarbij jullie voor een
tijd kunnen intekenen, volgt meteen na de vakantie in Social Schools, maar
houd deze middagen alvast vrij!
We bespreken dan graag hoe het sociaal-emotioneel gaat met jullie kind. We
kunnen ook terugblikken op hoe de start van het jaar is verlopen én waar
eventueel nieuwe doelen liggen. Kinderen zijn bij dit gesprek erbij.
Het helpt om van tevoren te bedenken wat jullie van de leerkracht willen weten
en/of er dingen zijn die wij van jullie moeten weten. Zo benutten we de 10
minuten goed én lopen we niet uit.
Afsluiting thema communicatie
In alle groepen 7-8 zijn vandaag de verwerkingen van de onderzoeksvragen, die
de kinderen zelf hadden geformuleerd, gepresenteerd aan de kinderen van de
groep. Tijdens het stamgroepwerk de afgelopen weken zijn ze vaak bezig
geweest om het antwoord op hun vraag te onderzoeken, op te zoeken en
verwerken tot een eindproduct. Een variatie van: filmpjes, interviews,
PowerPoints, Kahoot-quizen, enz. zorgde voor diversiteit en ook de
onderzoeksvragen liepen erg uiteen. Op deze manier onderzoeken kinderen die
vragen die ze zelf hebben over het thema, naast de lessen en activiteiten die wij
ze als groepsleerkrachten aanbieden.

Luizen
Er zijn luizen gesignaleerd. Zou iedereen thuis goed willen controleren en het
aan de groepsleerkracht door willen geven als uw kind luizen heeft?
Hele fijne herfstvakantie! Warme groet,
Ine, Eelco, Christine, Nico, Nicky, Guido & Cindy

