Kerstwensen
Er waren eens tien kaarsjes
met vlammetjes zo fijn.
Ze wilden op het kerstfeest
graag goede lichtjes zijn.
Eén kaarsje viel het tegen
altijd in vlam te staan.
Het doofde snel zijn lichtje
en is toen uitgegaan.
Er waren negen kaarsjes.
Eén van de negen zei:
“Ik vind het hier niet prettig”
en stapte uit de rij.
Er waren nog acht kaarsjes.
Het was een mooi gezicht.
Een dacht: “Ik ben de beste”,
meteen verdween zijn licht.
Toen stonden van de kaarsjes
er zeven nog in vlam.
Maar één vergat te branden
hij wist niet hoe dat kwam.
De vlammen van de kaarsjes
die brandden honderd uit
Eén zei: “Ik ben de mooiste”
en ja, toen ging hij uit.

Veilig vuurwerk
Er stonden nog maar vier
kaarsjes.
Ze brandden feller op.
Eén werd er uit geblazen, hij
lette niet goed op.
Van die drie laatste kaarsjes
ging één met het donker mee.
Hij vond het niet meer nodig.
Toen stonden er nog twee.

Het oude jaar afsluiten en het nieuwe jaar inluiden
is een mooie traditie. Echter het is vooral voor de
kinderen belangrijk dat het een fijne en veilige
traditie is.
Voor ouders en kinderen daarom nog even wat
belangrijke regels / tips met betrekking tot het
afsteken van vuurwerk.
-

Die beide kleine kaarsjes
wat waren ze alleen.
Eén ging van moeheid slapen.
toen was er nog maar één.

-

Het laatste kleine kaarsje dat
eenzaam achterbleef
dacht: “Als ik nu mijn lichtje,
eens aan een ander geef”.

-

Toen heeft dat ene kaarsjes
het feest nog juist gered.
Het heeft alle andere kaarsjes
opnieuw in vlam gezet.

-

Nu brandden alle kaarsjes
met vlammetjes zo fijn.
Ze wilden op het kerstfeest
graag goede lichtjes zijn.

-

Nog maar vijf kaarsjes over
Wat zullen wij gaan doen?
Eén brandde veel te haastig
opeens verdween hij toen.

Je mag vuurwerk kopen op 28, 29 en 31
december.
Het afsteken mag op 31 december vanaf
18.00 uur tot 01 januari 02.00 uur.
Vuurwerk mag niet worden afgestoken bij
het winkelcentrum/ de winkels en op
schoolpleinen.
Wanneer je vuurwerk hebt afgestoken,
dan hoort daarbij dat je op een
verantwoorde wijze de vuurwerkresten
opruimt.
Bescherm de ogen van uw kind tijdens het
afsteken van en kijken naar vuurwerk met
een vuurwerkbril. U kunt ook zelf het
goede voorbeeld geven.
Heeft u overlast van vuurwerk, neemt u
dan contact op met de politie op 09008844.

Wij hopen alle kinderen weer gezond en wel in
2019 te mogen begroeten.

Controle op hoofdluis
Wij wensen alle kinderen, dat zij kunnen zijn als
dat ene laatste kaarsje. Dat zij hun lichtje deze
dagen aan anderen mogen doorgeven. Zo krijgt
iedereen een stralend en warm kerstfeest.
Wij wensen u allen fijne feestdagen en een goede
vakantie.
Team Sint Joris

Samenwerken
Samen leren
Samen

Op woensdag 09 janauri zal er bij ons op school
weer controle zijn op hoofdluis. Wilt u de kinderen
deze dag geen ingewikkelde staarten en vlechten
indoen en ook geen gel?
Daarnaast is het slim om al een keertje in de
kerstvakantie het haar van uw kind te controleren
op de aanwezigheid van luizen of neten.

Basisschool Sint Joris
Looistraat 4a
6582 BC Heumen

E-mail:
directie@jorisheumen.nl

Kerstdiner op school.
Gisteravond hebben de kinderen genoten van een
heerlijk kerstdiner.
Het diner bestond onder andere uit een heerlijke
tomatensoep met stokbrood, frietjes met balletjes
gehakt en/of stukjes kipfilet, tomaten,
komkommertjes en als afsluiting ijs!
Via deze weg willen wij
de ouders van de
ouderraad en de overige
ouders die geholpen
hebben bedanken voor
de hulp en organisatie.
De kerstwerkgroep.

Leerkrachten groep 2-3
Inmiddels is juf Ilse goed aan het herstellen van
haar drievoudige enkelbreuk. De afgelopen weken
heeft zij samen met juf Kelly en juf Lilian zich al
aardig kunnen inwerken. Vanaf maandag 7 januari
hopen wij dat zij, met een goede afwisseling van
staan en zitten, volledig kan gaan starten in groep
2-3
Op maandag, dinsdag en woensdag zullen de
kinderen leskrijgen van juf Ilse en op donderdag en
vrijdag van juf Lilian.
Dit betekent dat wij voor de maandag en dinsdag
afscheid zullen nemen van juf Kelly en voor de
woensdag van juf Gerry. Wij willen hen beiden heel
hartelijk bedanken voor het op geweldige wijze
inspringen de afgelopen periode. Mede dankzij hun
inzet zijn er relatief weinig wisselingen geweest en
dit kwam de kwaliteit van onderwijs zeker ten
goede. Daarnaast ook heel hartelijk dank voor de
enorme inzet van juf Lilian om deze afgelopen
periode de organisatie van het onderwijs in groep
2-3 goed te laten verlopen.
Wij wensen de kinderen van groep 2-3 een mooie
start na de vakantie met juf Ilse en juf Ilse
natuurlijk met hen.

Samenwerken
Samen leren
Samen

Voortgezet onderwijs, richting en
schooladvies
Dit schooljaar zullen de kinderen van groep 7,
samen met hun ouders, in week 4 (21-25 januari)
eenmalig een kort richtinggesprek hebben met
betrekking tot het voortgezet onderwijs. Tijdens dit
gesprek wordt de verwachte hoofdlijn van het
mogelijke vervolgonderwijs besproken. Dit
aangezien de kinderen van groep 7 zich al een
beetje kunnen gaan oriënteren op de mogelijke
scholen van voortgezet onderwijs in de regio. Het
is daarvoor handig om te weten of je het beste
richting VMBO basis / kader / theoretische leerweg
kunt gaan orienteren of richting VMBO
theoretische leerwerk/ HAVO/VWO.
Volgend schooljaar zullen wij dit tijdens de
kennismakingsgesprekken in groep 7 bespreken.
In week 4 (21-25 januari) hebben de kinderen van
groep 8, samen met hun ouders) een
adviesgesprek. Tijdens dit gesprek geeft de
leerkracht van groep 8, namens het schoolteam,
een advies voor het niveau van het voortgezet
onderwijs.
Dit kan een advies zijn voor één van onderstaande
schooltypes, maar kan ook een advies zijn voor
twee schooltypes.
Pro / VMBO BB
VMBO kb / VMBO gl-tl
Havo / VWO

VMBO bb / VMBO kb
VMBO gl-tl / Havo
VWO

Op basis van dit advies kunnen de leerlingen van
groep 8 de scholen voor voortgezet onderwijs gaan
bekijken en zich ergens inschrijven.
Dinsdag 8 januari zal de gespreksplanner eruit
gaan.
Op dinsdag 16 en woensdag 17 april zullen de
kinderen van groep 8 de centrale eindtoets maken.
Het resultaat van deze toets geeft ook een advies
voortgezet onderwijs. Wanneer deze lager is, dan
blijft het advies van de basisschool hetzelfde.
Wanneer deze hoger is, dan kunnen wij overwegen
het advies naar boven bij te stellen. De kinderen en
ouders worden hier dan over geïnformeerd.
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Terugkoppeling
tevredenheidonderzoek
In mei 2018 hebben wij de resultaten van het
tevredenheidsonderzoek onder leerkrachten en
ouders ontvangen. Tijdens de eerste studiedag van
het team hebben wij deze resultaten bekeken.
Afgelopen vergadering van de
medezeggenschapsraad hebben wij de
samenvatting van de resultaten bekeken en
besproken. In dit berichtje willen wij alle ouders
een terugkoppeling geven.
Resultaten oudertevredenheidspeiling:
-

-

-

-

-

De responspercentage is 41%.
De school krijgt een gemiddeld
rapportcijfer van 7.2 (7.5 landelijk
gemiddelde). Ouders uit de onderbouw
geven de school een 7.47, ouders uit de
bovenbouw een 6.88.
90% van de ouders ziet hun kind met
plezier naar school gaan.
88% van de ouders geeft aan dat hun kind
zich veilig voelt op school.
84% van de ouders is tevreden over de
aandacht voor normen en waarden. 13 %
is hier ontevreden over.
88% geeft aan dat de leerkracht begrijpt
wat hun kind nodig heeft.
75% van de ouders is tevreden over de
rust en orde op school. 22% is hier
ontevreden over.
94% vindt de informatie van de school
begrijpelijk.
81% van de ouders is tevreden over de
sfeer en inrichting van het gebouw. 19% is
hier ontevreden over.
68% vindt dat de school doet wat zij
belooft. 16 % vindt dit niet.
77% spreekt vaak positief over de school,
19% soms en 3% nooit.

Ouders van de Sint Joris vinden de volgende 5
punten belangrijk voor een goede school:
1 De leerkracht.
2 Veiligheid.

De ouders van de Sint Joris zijn zeer tevreden
over de betrokkenheid en bereikbaarheid van
de leerkrachten. Zij vinden dat er goede
gelegenheid is om met de leerkrachten te
praten en zijn tevreden over het contact.
De ouders van de Sint Joris vinden dat er meer
aandacht besteed mag worden aan de
hygiëne/netheid, sfeer/inrichting en rust/orde
binnen de school.
Ook verwacht men meer van de afhandeling
van klachten door de directie en van de wijze
waarop de kinderen met elkaar omgaan op het
schoolplein.
Resultaten personeelstevredenheidspeiling:
-

-

-

-

-

-

-

Responspercentage is 100%.
De school krijg een gemiddeld
rapportcijfer van 7.92 (7.63 landelijk
gemiddelde).
Het personeel is minder tevreden over de
hygiëne en netheid binnen de school.
De school wordt gewaardeerd ten aanzien
van de “Sfeer op school” en “Duidelijkheid
van schoolregels”.
Medewerkers zijn positief over het
pedagogisch klimaat en geven aan dit ook
belangrijk te vinden.
De medewerkers vinden dat meer
aandacht moet zijn voor de
bereikbaarheid van de directeur en de
intern begeleider.
Medewerkers zijn tevreden over de
methodes en werkwijze op de school.
Medewerkers zijn ontevreden over het
benutten van de mogelijkheden van ICT.
Medewerkers zijn tevreden over zowel de
interne (collega’s) alsook de externe
contacten (ouders).
De medewerkers zijn zeer tevreden over
de mate van samenwerking tussen
kinderen op onze school.
De medewerkers vinden dat het
afstemmen op de specifieke
leerbehoeften verder ontwikkeld kan
worden.

3 Contact met de leerkracht.
4 Contact met de school.
5 Persoonlijke ontwikkeling.

Samenwerken
Samen leren
Samen
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Cultuurtje 2
Thema Kerstmis 20-12-2018
Wij vinden het van belang om culturele vorming
een vaste plaats in ons aanbod te geven. Vandaar
dat naast de reguliere activiteiten op dit gebied 3
speciale momenten in het schooljaar diverse
culturele vormingsgebieden schoolbreed, in de
vorm van het zogenaamd "Cultuurtje", onder de
aandacht gebracht worden bij de leerlingen. We
werken hierbij aan de zogenaamde culturele en
algemene competenties.
Cultuurtje 1: tijdens de Kinderboekenweek
Cultuurtje 2: rond Sinterklaas of Kerstmis (dit jaar
rond Kerstmis)
Cultuurtje 3: tijdens de themaweek
Het cultuurtje bevat altijd 3 workshops waar de
kinderen aan deelnemen.
Activiteit 1: muziek/dans/drama
Activiteit 2: beeldend vormen
Activiteit 3: cultureel erfgoed
Tijdens Cultuurtje 2, thema Kerstmis, hebben we
geknutseld rondom het thema, we hebben een
kerstverhaal nagespeeld en liedjes gezongen en
muziek gemaakt en we hebben heerlijke
kerstkoekjes gebakken, wat mooi aansluit bij
cultureel erfgoed.
Ouders die ons deze ochtend geholpen hebben,
bedankt!

CITO LVS toets periode van 14 januari
tot 25 januari.
Tijdens deze twee weken worden in de groepen 3
t/m 8 de Cito LVS toetsen afgenomen.
Om de ontwikkeling van uw zoon of dochter goed
te kunnen volgen, maken scholen gebruiken van
het Cito Volgsysteem primair en speciaal
onderwijs. Met de bijbehorende LVS-toetsen
bepaalt de leerkracht waar uw kind staat in zijn
ontwikkeling. Zo kan er worden ingespeeld op de
behoeftes van uw kind. Door naast de informatie
die de leerkracht zelf al verkrijgt over zijn
leerlingen ook twee keer per jaar de toetsen van
Cito af te nemen, kijkt een leerkracht weer even
met een frisse blik naar alle leerlingen. De nieuwe
informatie geeft de leerkracht de kans om tijdig bij
te sturen en geeft je kind de beste kans om zijn
talenten te ontwikkelen.

Samenwerken
Samen leren
Samen

Waarin nog ontwikkelen?
Een toets is geen afrekeninstrument, maar
laat zien ‘waar ben je goed in?’ en ‘waar kun
je je nog in ontwikkelen?’ Weg dus met die
prestatiedruk. De volgsystemen en toetsen
laten de verbeterpunten van uw kind zien,
maar ook wat juist zijn of haar sterke kanten
zijn. Zodat hij extra ondersteund of extra
uitgedaagd kan worden.
De leerkracht ziet veel meer
Het resultaat van een toets is niet
allesbepalend, maar draagt bij aan een
betrouwbaar beeld, als stukje van de puzzel.
De leerkracht ziet veel meer van een leerling
en baseert zijn oordeel niet alleen op
toetsscores. Scholen gebruiken toetsen om
het onderwijs op de leerlingen af te stemmen,
niet om leerlingen in hokjes te plaatsen.
Een toets is een momentopname
Dit wordt vaak gezegd en is natuurlijk ook
waar. In principe is iedere meting een
momentopname. Denk aan de
snelheidscontrole bij een auto of een
weegschaal die aangeeft hoeveel je weegt.
Wanneer je met regelmaat toetst, is er een
duidelijke lijn te zien door de tijd heen. Zo’n
leerlijn is belangrijker dan het resultaat op één
op zichzelf staande toets.
Leren van meten, daar draait het om
Scholen toetsen niet omdat het moet, maar
omdat het handvatten oplevert om het
onderwijs op de leerlingen af te stemmen. Het
begint voor de leerkracht pas na het toetsen;
met alleen toetsen ben je er niet, je moet er
iets mee doen. Analyseren is ontzettend
belangrijk.
Veel kinderen vinden het maken van toetsen best
leuk; stress wordt vaak opgebouwd door de
omgeving. Belangrijk is dan ook dat ouders en
leerkrachten ontspannen met de toetsen omgaan.
Keep calm!
Op de volgende site vindt u meer informatie over
de Cito LVS toetsen.
https://www.cito.nl/onderwijs/primaironderwijs/voor-ouders
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Nieuws uit groep 1-2-3

Nieuwe leerlingen
Bram is 4 jaar geworden en mag voortaan naar school.
Julia is aan het wennen, zij wordt in januari 4. We
wensen ze fijne en leerzame schooljaren op basisschool
St. Joris.
Foto's
Op onze klassensite zijn (afgeschermde) foto’s te zien
van het thema restaurant, Sint en Pret Inn. Indien u de
inlogcode niet meer weet kunt u hier naar vragen.
Classdojo
De kinderen krijgen deze ronde een kerststicker.

Groep 1-2-3:
Thema
De maand december loopt alweer ten einde. Sinterklaas
en zijn Pieten zijn alweer vertrokken naar Spanje. De
kinderen hebben genoten van het bezoek van Sint en
zijn Pieten aan onze school/klas. Alle kinderen hebben
opgetreden tijdens deze gezellige ochtend. Top.
De laatste dagen van het jaar staan in het teken van
Kerst met als hoogtepunt het kerstdiner. OR alvast
bedankt voor al het lekkers.
In het nieuwe jaar starten we met het thema familie uit
Kleuterplein. Alle kinderen mogen in de eerste week van
het nieuwe jaar een gezins- of familiefoto meebrengen.
Voor groep 1 en 2 staan de getallen 6 en 16 en de letters
j, n, a en d centraal tijdens deze 4 weken.
Cito
In week 3 starten we met de Cito toetsen.
Groep 1-2:
De kinderen uit groep 1 en 2 maken de taal en
rekentoets. (Kinderen die na de zomervakantie zijn
ingestroomd maken deze boekjes nog niet.)
Groep 3:
De kinderen uit groep 3 maken de toetsen rekenen, AVI,
DMT, begrijpend luisteren en woordenschat.

Heeft u vragen en of opmerkingen dan kunt u ons altijd
persoonlijk of via de mail bereiken.

Beste wensen
Wij wensen iedereen een
fijne vakantie en voor
het nieuwe jaar alle
goeds.

Juf Gerry en
marjan.lucassen@jorisheumen.nl
Groep 2-3:
Wat hebben we toch hard gewerkt de afgelopen
periode. Steeds meer letters die de kinderen van groep 2
leren kennen, maar ook al soms een woordje of een zin
die ze kunnen lezen. Super knap!
Groep 3 gaat lekker vooruit en leest al leuke verhaaltjes.
Bijna alle letters zijn geleerd. Inmiddels zijn we in thema
6 beland. De titel van dit thema is ‘Het is feest!’. We zijn
dit thema gestart op de verjaardag van juf Kelly. We
hadden voor haar een cadeautje gemaakt en
overhandigd op haar verjaardag. Natuurlijk past het
thema ook mooi bij het Kerstfeest, Oud en Nieuw, maar
ook de verjaardag van juf Lilian, 10 januari (tijdens de
juffendag zal dit gevierd worden), valt binnen dit thema.
Wilt u meer informatie over het thema dan kunt u
hierover lezen op onze groepspagina op de website. In
januari zal het thema van lijn3 overgaan in het thema
‘Zon, maan en sterren’.
Tijdens het Kerstdiner zullen juf Gerry en juf Ilse
aanwezig zijn. In de ochtend is juf Lilian op school.
Heeft u vragen en of opmerkingen dan kunt u ons altijd
persoonlijk of via de mail bereiken.
Juf Kelly, juf Gerry, juf Ilse en juf Lilian
lilian.mooij@jorisheumen.nl

Samenwerken
Samen leren
Samen

Juf Marjan, juf Gerry, juf Lilian, juf Kelly en juf Ilse

Nieuws uit groep 4-5
Sinterklaas en Kerst
In de klas hebben we natuurlijk volop aandacht besteed
aan 'de mooiste tijd van het jaar'. Op 5 december is
Sinterklaas in de klas geweest. De foto's staan op onze
klassenpagina. Mochten er foto's van het kerstdiner
gemaakt worden, komen deze ook op die pagina te
staan.
Wij willen via deze weg, mocht dat persoonlijk niet
lukken, iedereen een fijne Kerst en alle geluk en
gezondheid voor 2019 toewensen!
Chromebooks
De kinderen zijn razend enthousiast na de introductie
van de chromebooks in de klas. De kinderen zijn wegwijs
gemaakt met het nieuwe inlogsysteem, het gebruik van
de chromebook en de belangrijkste regels voor het
gebruik er van. Iedere dag vragen ze of we ze kunnen
gebruiken, maar we introduceren 'zacht'. Beetje bij
beetje worden meer mogelijkheden van het apparaat in
de klas benut. We willen de chromebooks als eerste stap
gaan inzetten als extra werk na het maken van reguliere
lesstof.
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Gastles dijken en rivieren
Vorige week dinsdag heeft een mevrouw van het
waterschap alle kinderen van groep 4 een interessante
gastles gegeven over dijken, rivieren, water en zand. De
kinderen waren erg enthousiast, de mevrouw van het
waterschap ook! Zij noemde onze club na afloop de
meest energieke, nieuwsgierige en enthousiaste groep
kinderen die ze 'ooit had gezien'.
Rekenboekjes
Aan het einde van elk blok gaan de werkboekjes van
Wizwijs (rekenen) mee naar huis. Hierin is bij lange na
niet alles ingevuld: de kinderen maken door ons
geselecteerde opdrachten die het best aansluiten bij hun
niveau. Kwaliteit van maken gaat boven kwantiteit. De
kinderen zijn ook zelf aan het oefenen met nakijken van
hun gemaakte werk.
Na de vakantie...
In de maand januari staan de halfjaarlijkse citotoetsen
gepland. Daarna zullen de eerste rapporten worden
gemaakt en hebben we ook de oudergesprekken.
Hierover volgt later meer informatie. Mochten er voor
die tijd al vragen zijn, of is er behoefte om een 'update'
te krijgen, loop gerust even binnen. De deur staat (bijna)
altijd open.
Gymles 8 januari
Vanwege een activiteit in de Terp op dinsdag 8 januari
kan onze klas niet naar de gymzaal. Bij droog weer zal er
buiten gespeeld worden, bij slecht weer worden
gezelschapsspelletjes gedaan in de klas.

Afvalenergiecentrale ARN B.V.
Op dinsdagochtend 15 januari brengen wij met onze klas
een bezoek aan de ARN. Daar krijgen we een rondleiding
door het bedrijf. We worden met een bus opgehaald en
teruggebracht.
Wij wensen u prettige kerstdagen en een spetterend
uiteinde!!! Tot volgend jaar!
Groetjes Silvia, Kim en stagiaire Jenny

Nieuws uit groep 7-8

Schoolkrant
18 - 12 - 2018
Ilse en Belle
Dit is de schoolkrant van groep 7/8.
We vertellen in deze krant wat we de afgelopen twee
weken hebben gedaan op school.
Pakjes ochtend in de klas :
Op 5 december 2018 hadden we op school pakjes
ochtend, vanaf groep 6 hebben we surprises. Sinterklaas
kwam met de brandweerwagen naar school en de sirene
stond ook aan ! de pieten kwamen met een aparte fiets,
er werden heel veel pepernoten gestrooid, maar niet in
groep 7/8 omdat we net hadden opgeruimd.

Juf Kelly en Meester Teun

Nieuws uit groep 6-7
Surprise-ochtend
Wat had iedereen hard aan zijn surprise gewerkt voor
zijn of haar klasgenoot. Er waren mooie gedichten
geschreven en er hing een gezellige sfeer die ochtend.
Onze complimenten aan groep 6-7!
Coöperatief leren
Coöperatieve werkvormen zijn vaak te zien in onze
lessen. Aan juf Kelly hebben wij onlangs de werkvorm
‘mix en ruil’ laten zien tijdens de les Meander. Op de
kaartjes stonden de begrippen die ook op de
samenvatting staan en op de achterkant de betekenis.
De groep was betrokken en enthousiast, dat is erg leuk
om te zien.
Werkstuk
Na de kerstvakantie gaan we aan de slag met de
werkstukken.
U zult te zijner tijd een mail ontvangen over de eisen
waaraan het werkstuk moet voldoen, zodat u op de
hoogte bent en uw kind hierbij eventueel kunt
begeleiden.

Samenwerken
Samen leren
Samen

Prett in jump :
Maandagochtend zijn de groepen 5 tot 8 naar prett in
jump geweest, en daar hebben we twee uur lang
gesprongen ! Dit had de gemeente van Heumen
georganiseerd voor extra beweging. Gelukkig zijn er geen
ernstige ongelukken gebeurd :]
Onesiedag :
Dat was op dinsdag 18 december 2018 !
De kinderen van groep 7/8 hadden op school de
onesiedag. Bijna alle kinderen kwamen in de ochtend al
in de onesie naar school, en in de middag zijn alle
kinderen in een onesie! We gaan lekker chillen, een film
kijken, en de telefoons mogen mee naar school :] De
reden dat we dit mogen is omdat : we het klassendoel
hebben gehaald met de tafels en het optellen en
aftrekken!
Cultuurtje :
We hadden donderdag cultuurtje op 20 december 2018.
We hebben altijd een cultuurtje als we een thema
hebben , nu is het thema kerst. We hebben altijd met
cultuurtje drie onderdelen voor de boven en
onderbouw. De drie onderdelen zijn:
mzuek/dans/drama, knutselen en cultureel
erfgoed/geschiedenis.
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Kerstdiner :
Donderdag middag hebben alle kinderen van onze
school vrij, omdat we in de avond kerstdiner hebben. Bij
het kerstdiner gaan de hulpouders dingen koken wat de
kinderen dan in de avond op gaan smikkelen! De
kinderen zijn allemaal netjes gekleed, en in elke klas
staan de tafels in een kring zodat je gezellig samen zit.
Klassendoel :
Groep 7/8 hadden dit jaar een klassendoel voor rekenen.
We moesten gemiddeld 80 sommen in 4 minuten
maken! De kinderen die onder de 80 zitten oefenen heel
erg hard, ze hebben ook een speciaal boekje waarin ze
kunnen oefenen om nog iets beter te worden. We hopen
om allemaal aan het einde van het jaar boven de
honderd te komen.
De klas zelf :
In groep 7/8 is een leuke sfeer, maar soms wat
problemen! Maar de problemen worden opgelost door
de juffen, en soms blijft er wel een probleem hangen,
het wordt dan net zolang besproken totdat het goed is.
Bijna ieder kind heeft wel een vast groepje vrienden.
De lessen :
De lessen worden gegeven door : juf Diny en juf Linda
we doen veel met coöperatief werken dat is dat je door
de klas loopt en als de juf zegt stop dan zoek je een
maatje op waaraan je een vraag stelt of antwoord geeft.
Nog een voorbeeld is dat je een groepje hebt en dan doe
je een rotonde en vertel je om de beurt je mening of je
antwoord zodat je van elkaar kan leren .
De eindmusical :
De eindmusical van groep 7/8 is : torenhoog !!!
De kinderen vinden het super spannend want welke rol
gaan ze krijgen ? Dat is bekend gemaakt op dinsdag 18
december 2018. Verder kunnen we niks gaan vertellen
de musical is te zien voor de broer[ tjes ] en zus[ jes ] en
de rest van de familie mag komen kijken. De musical is te
zien in het terp Heumen Meer mogen wij niet zeggen
Groetjes : Ilse en Belle
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24-12 t/m 04-01 kerstvakantie
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