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Aan de ouders van groep 8,
In de klas werken we gericht toe naar de CITO’s van midden groep 8 die we in januari gaan afnemen..
voor ons als leerkrachten het signaal dat het kalenderjaar bijna ten einde loopt. De komende tijd
staan er veel dingen op het rooster; oefenen voor het kerstkoortje, het bakken van pepernoten, een
versiering maken voor in het centrum van Lichtenvoorde, het versieren van de kerstboom, maar
tussendoor wordt er ook nog keihard gewerkt!
Vorige week hebben wij een mail verstuurd over het groepsklimaat. We zijn erg blij dat er van alle
kanten serieus op gereageerd is en we zien dan ook al resultaat terug in de klas. Heel fijn!
Luizen
Luizen en neten, we komen er niet vanaf. Daarom is afgesproken dat de haren zo veel mogelijk vast
blijven. Willen jullie echt blijven kammen… Bedankt voor jullie medewerking.
Topografie
Wij zijn in de klas weer begonnen met topo. Wij hanteren hiervoor onze aardrijkskunde methode.
We oefenen niet waar ligt dit land of deze provincie, maar hebben toegepaste topografie. Zo zoeken
ze bijvoorbeeld zelf uit welk werelddeel ze zien. Een andere vraag is piloot Marcel vertelt: “ik vlieg
van Europa naar Noord Amerika.“ Over wel water vliegt piloot Marcel?”
Juf Marjolie
Vorige week zijn Annelies en Ellen naar Marjolie geweest. Jullie krijgen allemaal de hartelijke groeten
van haar, ze konden de geschenken en kaarten heel erg waarderen. Bedankt daarvoor!
VMBO spel
Wij hebben een foldertje gekregen van het educatieve spel GO VMBO. “Met deze game ontdekken
leerlingen op een leuke en speelse manier alles over het voortgezet onderwijs in het algemeen en
het VMBO in het bijzonder. “
Bij ons op de computer wilde hij niet openen, wellicht bij jullie wel: www.govmbo.nl
Misschien leuk om te doen?
Mochten er vragen zijn, bel, mail of loop even binnen!
Hartelijke groet,
Ellen Tieltjes en Eefje Kolkman

