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Beste ouders en leerlingen van klas 7

De eerste schooldag zit erop! We zijn
afgelopen vrijdag goed begonnen. In
deze nieuwsbrief leest u hoe de eerste 
dag is verlopen en wat de leerlingen
kunnen verwachten in de komende drie
weken.

Praktische punten
Op maandag zal klas 7 samen met klas 8 turnen. Zorg voor loopschoenen, geschikt om 
buiten mee te kunnen lopen en makkelijke kleding.

We werken komende week nog even met een voorlopig lesrooster. Het definitieve lesrooster
zal in samenspraak met de lagere school zo snel mogelijk bekend worden gemaakt. We 
zullen sommige vakuren (te denken valt aan: taal- en wiskundeoefenuren) samen met de 
achtste klas laten plaatsvinden. Hierover meer op de ouderavond.

Op vrijdag 8 september zullen we voor het eerst naar het ABC-huis gaan. Juf Lidewei zal 
rond 8u vanaf school vertrekken. Wie met haar wil meereizen moet zorgen dat hij/zij dan op
school is. We zullen in de klas nog bespreken welke leerlingen vanaf waar samen kunnen 
reizen.

De leerlingen dienen in de volgende periode de volgende zaken bij zich te hebben:
– agenda
– ringmap met tabbladen, voor de verschillende vakken
– ringmap voor muziek
– vulpen, krijtjes (verkrijgbaar op school) en potloden (ook verkrijgbaar op school)

Verder zijn de volgende dingen handig:
–  pantoffels voor in de klas
– een eigen beker om water of thee te kunnen drinken in de klas.

We vragen om geen ongezonde drink- of etenswaren mee te brengen naar school, zoals 
frisdranken, chocolade of snoep. Iedere leerling voorziet zijn eigen (gezonde) lunch in een 
brooddoos en een herbruikbare drinkfles.

Binnenkort ontvangt u van ons het schoolreglement. We verwachten van u dat u dit 
zorgvuldig leest en het formulier ter instemming met het schoolreglement ondertekent. U 
kunt het reglement ook digitaal ontvangen.



Beeld van de klas
In de zevende klas was de sfeer in het begin wat afwachtend. Er was een aantal leerlingen 
nog afwezig vanwege het Offerfeest. Na enkele kennismakingsactiviteiten was iedereen al 
snel meer op zijn gemak en ontstond er enthousiasme.
We hebben met elkaar gesproken over de vakken die dit schooljaar aan bod komen en hoe 
de agenda dient te worden ingevuld.
Juf vertelde het eerste verhaal over 't Ros Beyaard', een verhaal uit de Middeleeuwen en we 
maakten kennis met de achtste klas waarmee we erop uit trokken om een Vikingenspel te 
spelen in het park.

Vooruitblik
De komende drie weken zullen we ons bezig houden met taal.
We herhalen de spellingsregels, met name voor het schrijven van werkwoorden in de 
verschillende tijden, we zullen alle woordsoorten herhalen en redekundig ontleden. De 
leerlingen zullen een boek moeten lezen en een boekverslag schrijven. Ook zal geoefend 
worden in het schrijven van eigen teksten. Verder gaan we dieper in op ieders eigen 
persoonlijkheid en achtergrond. Wie ben ik? Wat kan ik (al) goed? Waar liggen mijn 
uitdagingen? Waar heb ik de meeste affiniteit mee? Hierover maken we een werkstuk. Op 
deze manier kunnen we elkaar en onszelf dan beter leren kennen.

Planning:
dinsdag 12 september: ouderavond tijd: 20.00 uur (een uitnodiging volgt nog)
Zaterdag 23 september: spaghettifeest
vrijdag 29 september: Michaelsfeest


