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Beste ouders en leerlingen van klas 7
Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten
van een deugddoende herfstvakantie. We
gaan nu de donkerste weken tegemoet en
vieren dat a.s. Vrijdag al met ons eerste
lichtfeest: Sint Maarten. Voor meer
informatie over dat feest kunt u kijken op
onze nieuwe website: http://steinerschoolbrussel.be/de-school/jaarfeesten/
Hier vindt u ook de informatie over de andere feesten die volgen: Sinterklaas, advent, kerst,
Lichtmis....
Praktische punten
Dank aan iedereen die afgelopen werkweekend heeft geholpen op school. Als het nog niet is
gelukt om te komen helpen, dan is de volgende kans het winterfeest op 2 december. We
zijn van plan om met de middelbare school een grote bijdrage te leveren hieraan.
De leerlingen zullen een toneel brengen, zingen en dingen verkopen die ze zelf hebben
gemaakt. Dus houd deze datum vrij!
Yolanda, de mama van Tobias heeft aangeboden om als klasouder op te treden. Daarvoor
dank.
Wij hebben een nieuwe leerkracht Frans gevonden! Haar naam is Anne Machiels, heeft
Frans als moedertaal en ze zal deze week beginnen en eerst kennismaken met de school en
de leerlingen.
Op donderdag 9 november is het 'evaluatiedag didactisch beleid'. Dat wil zeggen dat de
leerlingen van de hele eerste graad lesvrij zijn.
Op vrijdag 10 november vieren wij Sint-Maarten. De 7e en 8ste klassers zullen soep koken
en blijven tot 's avonds op school. De lagere schoolkinderen zullen zingen voor de mensen
in de rusthuizen in de buurt en 's avonds een lampionnentocht maken. Iedereen is welkom
om tussen 18u en 19u een tasje soep te komen drinken bij de vuurkorven.
Beeld van de klas
We mochten een nieuwe leerling in de klas verwelkomen: Saber Saïssi. Het was voor hem
en de al aanwezige leerlingen wel eventjes wennen, maar nu begint hij stilaan zijn draai te
vinden in de groep en begint klas 7 steeds meer een klas te worden. We hopen dat er nog
zullen volgen! (Vooral meisjes...)
We zijn de afgelopen twee weken bezig geweest met een geschiedenisperiode over de

ontdekkingsreizigers. De leerlingen hoorden het verhaal van Marco Polo, Ibn Batuta en
Christoffel Columbus. Ook lazen ze zelf teksten over oudere volken die op ontdekkingstocht
gingen, zoals de Vikingen, Egyptenaren en Polynesiërs. Van al deze verhalen werden telkens
eigen teksten gemaakt, die in het periodeschrift werden opgeschreven.
We hebben daar deze periode veel aandacht voor; hoe schrijf ik een tekst en hoe maak ik
een periodeschrift. De leerlingen kregen een handleiding voor de opzet van een
periodeschrift, net zoals voor het boekverslag. Hopelijk kunnen zij daar in de toekomst naar
eigen inzicht verder gebruik van maken en hun profijt mee doen.
Vooruitblik
We maken deze week nog de geschiedenisperiode af en krijgen dan een periode chemie. We
zullen onderzoek doen naar wat het vak chemie eigenlijk is, naar vuur en
verbrandingsprocessen en zuren, zouten en basen.
Verder zullen we nog beter leren evalueren. De leerlingen zullen worden uitgenodigd om
een evaluatiegesprek te voeren met juf, om zo te weten te komen op welke vlakken ze nog
ondersteuning nodig hebben en wat hun interesses en leerdoelen zijn voor het komende
trimester.
Ook is er voor u de kans om een eerste individueel gesprek te voeren naar aanleiding van
het herfstrapport. Binnenkort krijgt u daar een uitnodiging voor.
Het tweede rapport is voorzien voor de kerstvakantie.
Oproep:
Wie heeft er thuis nog een tweedehands fiets staan? En kunnen wij deze fiets zeer
binnenkort gebruiken voor het fietsen naar de turnzaal? We zijn momenteel nog bezig om
voor klas 7 en 8 via mobiliteit subsidie te verkrijgen voor de aankoop van tweedehands
fietsen, maar voorwaarde is dat wij zelf alles uit de kast halen om te zorgen voor 'eigen'
fietsen.
Het zou ook handig zijn als de leerlingen zelf op maandag al op de fiets naar school kunnen
komen. Morgen zullen we een inventarisatie doen, voor wie dit al mogelijk is.
Planning:
Donderdag 9 november: evaluatiedag didactisch beleid, leerlingen lesvrij
Vrijdag 10 november: Sint-Maarten
14 t/m 17 november: studiekeuzebeurs (Juf Margot of ik zullen op twee dagen hier
aanwezig zijn, aangepast programma voor de achterblijvers)
maandag 27 november: 1e advent (zie website jaarfeesten)
zaterdag 2 december: winterfeest
zondag 3 december: klasnieuws nr 4

