Amersfoort, juni 2018

Beste ouders en leerkrachten,

De laatste plusklasdag van dit schooljaar zit er
al weer op. We zien terug op een fijn en
leerzaam jaar. We hebben afscheid genomen
van Rick, Chiljon, Harald, Daan, Leonard,
Leanne en Bartine. Het ga jullie goed!
De achterliggende weken hebben we lessen
gegeven uit ‘Het grote Vooruitwerklabboek’.
De kinderen probeerden met kranten een huis
te bouwen. Ook maakten ze een schilderij van
een kunstenaar na. Deze opdrachten vragen
veel samenwerking en overleg van de kinderen.
We hebben gezien hoe de kinderen hierin het afgelopen jaar zijn gegroeid.
Met Bijbelstudie zijn
we aan het eind van
het
boek
Handelingen
gekomen.
Het
afgelopen
jaar
hebben we veel
nagedacht over het
leven van Paulus.
We lazen over
moeilijke
omstandigheden
waarin
Paulus
terecht kwam, maar ook hoe God voor hem zorgde.
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De werkboekjes van Rekentijger zijn bijna uit. Het was soms best zweten om door de opgaven
heen te komen. We hebben veel doorzettingsvermogen gezien!
Met leren denken dachten we na over of alles wel een woord heeft. Als iets geen naam heeft,
kan het ‘onzichtbaar’ voor ons blijven. Als iets geen naam heeft, praat of denk je er niet over.
Dat geldt ook voor dingen die wel een naam hebben, maar waarvan we de naam niet kennen.
Ook leerden we hoe je een conclusie kunt trekken.
Ieder kind heeft met zijn vader en/of moeder gelegenheid gehad om op portfoliogesprek te
komen. We vinden het altijd weer fijn om te zien hoe veel daar gebruik van wordt gemaakt.
Het is goed om elkaar af en toe te zien en te spreken samen met het kind.
Na de zomervakantie hopen we een deel van de huidige leerlingen weer te zien. We hopen
ook een aantal nieuwe leerlingen te verwelkomen!
We wensen iedereen een fijne zomervakantie.

Hartelijke groet,
Janet en Gerdien
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