Nieuwsbrief groep 7

Verjaardag
Op vrijdag 30 november viert groep 7 de verjaardag van juf Mardy.
Voor de kleine pauze hoeven de kinderen geen eten en drinken mee
te nemen, de lunch moeten ze wel zelf meenemen.
Pietengym
Op vrijdag 30 november organiseren groep 7 en 8 pietengym voor
groep 1 t/m 6. De helft van groep 7 heeft in tweetallen een echte
pietenoefening bedacht en de andere helft van groep 7 begeleidt de
groepjes met kinderen.
Sinterklaas
Op 5 december wordt op school het sinterklaasfeest gevierd. Alle
kinderen van groep 7 maken hiervoor weer een surprise met
gedicht. Deze surprise mogen ze aanstaande donderdag of vrijdag
alvast meenemen naar school. We zetten dan alle gemaakte
surprises door de school heen zodat iedereen kan zien wat er zoal
gemaakt is.
Waar zijn we zoal mee bezig op dit moment
Hieronder treft u een overzicht aan met daarin de lesdoelen per
vakgebied waar we de komende maand mee aan de slag gaan. Op
deze manier heeft u een beeld van wat er zoal in de groep gebeurd
en waar we ons op richten.
Vakgebied
Lesdoelen komende maand
Rekenen
Rekenen met procenten
Breuken vereenvoudigen
Breuken vergelijken
Optellen en aftrekken van breuken
Werken met verhoudingstabellen
Taal
Woordenschat over het thema ‘Uitdrukkingen’
Woordenschat over het thema ‘wonen’
Woordenschat over het thema ‘ Ruimte en techniek’
Het voltooid deelwoord
Het bijwoord uit een zin halen
Voegwoorden gebruiken
Apostrof gebruiken
Spelling
Verkleinwoorden na een open lettergreep (zeetje,
kiwietje)
Woorden met g als zj (garage)
Woorden meervoud ‘s (piano’s)
Woorden bezit ‘s (Luca’s fiets)
Woorden op -heid (gezondheid)

Werkwoorden: persoonsvorm TT, alle vormen
Persoonsvorm VT, regelmatig

Scrum
Het eerste thema van Scrum is bijna afgerond. Volgende week start
er een nieuw Scrum thema. Dit thema sluit aan bij het vak
Aardrijkskunde. De titel van het thema is ‘Wanneer wordt een dorp
een spookdorp?’. De kinderen gaan met de volgende
onderzoeksvragen aan de slag:
Hoe ziet het Europese platteland eruit?
Welke landbouw vind je veel in het gebied Picardië?
Hoe komt het dat er leegloop is in de Auvergne?
Hoe blijft het platteland bewoont?
Kanjertraining
De afgelopen weken hebben we tijdens de Kanjertraining gewerkt
aan de volgende onderwerpen:
- Jezelf kunnen en durven zijn
- Is de waarheid voor iedereen hetzelfde en hoe ga je om met
iemand die volgens jou niet de waarheid spreekt?
Naast de kanjerlessen wordt er in de klas veel gebruik gemaakt van
de verschillende petten die horen bij de kanjertraining. Hierbij staat
elke kleur pet voor bepaald gedrag:
Zwart: pesten, brutaal
Rood: meelopen, uitlachen
Geel: slachtofferrol aannemen
Wit: kanjergedrag
Hierbij proberen we kinderen te laten nadenken welke kleur pet zij
op dat moment ophebben en stimuleren we hen om zoveel mogelijk
de witte pet op te doen.
Gastles ‘Anders zijn maakt geen verschil’
Afgelopen donderdag hebben de kinderen een gastles gehad over
het leven met een lichamelijke beperking. Tijdens de gastles
kwamen er drie mensen met een beperking om te vertellen hoe hun
leven eruit ziet, waar ze tegenaan lopen en vooral wat ze allemaal
wél kunnen ondanks hun beperking. Vooraf hebben de kinderen een
tiental vragen opgesteld over dit onderwerp. Deze vragen werden
tijdens de gastles uitgebreid besproken. Ook hebben de kinderen
gekeken naar een presentatie waarbij werd uitgelegd welke
beperkingen er zoal zijn en welke mogelijkheden mensen met een
beperking nog allemaal hebben.

Ook zat er een stukje praktijk in de les. De kinderen hebben
allemaal ervaren hoe het is om met een blindenstok te lopen, ze
hebben moeten raden welk voorwerp ze in hun handen kregen
zónder te zien wat het was, ze hebben doof-voetbal gespeeld en
gehandbald in een rolstoel. Het was een erg leuke, maar vooral ook
leerzame ochtend.

