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12 november 2018

Aan de ouders van groep 8,
Juf Eefje stelt zich kort voor
Ik ben juf Eefje. De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest als leerkracht van groep 7 en 8
in Amsterdam. In juni heb ik een zoontje gekregen en dit was voor ons een mooie
gelegenheid om terug te verhuizen naar Lichtenvoorde. Ik kijk er naar uit om de komende
tijd voor de groep te staan. Mocht je vragen hebben, wandel gerust even binnen of mail me
op eefje.kolkman@paraatscholen.nl
Indeling juffen:
Maandag
Ochtend
juf Ellen
Middag
Juf Eefje

Dinsdag
Juf Ellen

Woensdag
Juf Eefje

Donderdag
Juf Eefje

Vrijdag
Juf Eefje

Juf Ellen zal iets minder voor de klas staan. Dit is een bewuste keuze, omdat het belangrijk is
dat juf Eefje zo snel mogelijk de klas leert kennen, maar ook omdat juf Marjolie nog andere
taken had en deze zijn voor juf Ellen makkelijker over te nemen.
Juf Marjolie
Jullie hebben allemaal een mail gekregen namens Olga Lorijn. Mochten jullie daarnaast nog
behoefte hebben om een kaart te sturen, mag deze bij een leerkracht ingeleverd worden.
Het is hartverwarmend om te zien dat al velen dit hebben gedaan. Bedankt hiervoor.
Voorstelling
Onze voorstelling van de klas kan helaas 28 november niet doorgaan, hij is verzet naar
woensdag 15 mei 2019.
Waar zijn we mee bezig in de klas?
Met scrum hebben we de 80-jarige oorlog afgerond en starten we met Natuur en Techniek
thema gezondheid.
Bij rekenen hebben we inmiddels verhoudingstabellen behandeld, maar ook de
staartdelingen en kommagetallen. Nu gaan we langzaam verder met breuken en procenten!
Op het gebied van Taal hebben we blok 2 afgerond en gaan we starten met blok 3. Hierin
komt aan bod het schrijven van een spannend verhaal, maar ook samengestelde zinnen.
Ook gaan we de inhoudswoorden nogmaals herhalen.

Dokter Corrie
We kijken regelmatig een aflevering van Dokter Corrie. Dit is een programma voor 9 tot 12jarigen en is een “hilarisch programma, waarin Martine Sandifort praat met allerlei bekende
Nederlanders over hoe zij de puberteit hebben ervaren”. Tevens wordt hier een stukje
seksuele voorlichting in meegenomen. Dus als je denkt.. hoe komen ze erbij.. dan hebben ze
een aflevering gekeken!
Luizen
Luizen en neten, we komen er niet vanaf. Daarom is afgesproken dat de haren zo veel
mogelijk vast gemaakt worden de komende tijd. Volgende week is er een hercontrole…
Bedankt voor jullie medewerking.
Mochten er vragen zijn, bel, mail of loop even binnen!
Hartelijke groet,
Ellen Tieltjes en Eefje Kolkman

