
Klasnieuws klas 7
schooljaar 2017-2018

nr. 4

3 december 2017

Beste ouders en leerlingen van klas 7

We gaan een donkere, maar ook gezellige
tijd tegemoet. Het licht van de zon neemt
steeds verder af, want het kerstfeest
nadert. We mochten gisteren al genieten
van een zeer fijn winterfeest. Aan
iedereen die heeft geholpen, heel
hartelijk dank. Het was een fijn feest.
Morgen vieren we dat met onze eerste adventsviering. Hierbij zullen alle nieuwe leerlingen 
van klas 1 tot en met 8 de adventsspiraal lopen. Dan horen ze er echt helemaal bij. 

Praktische punten
Het is op de weide heel modderig geworden. Bij deze de oproep om pantoffels mee te 
brengen naar de klas, zodat we bij binnenkomst de vuile schoenen kunnen verwisselen voor 
warme pantoffels. 

Het is mij nog niet gelukt om iedereen te contacteren voor een oudergesprek. Dat is in alle 
drukte een beetje in het gedrang gekomen. Ik heb met sommigen van u echter al wel 
gesprekken gevoerd. Ik ga iedereen in de komende weken persoonlijk aanspreken en 
uitnodigen voor een gesprek.

Beeld van de klas
We mochten twee nieuwe leerlingen in de klas verwelkomen: Ada en Sham. Welkom!
We zijn de afgelopen drie weken bezig geweest met een periode Chemie. We onderzochten 
in deze periode verbrandingsprocessen en zuren en basen. We ontdekten dat vuur lucht 
nodig heeft en dat je met rode koolsap kunt zien of een vloeistof zuur of basisch is. In het 
verlengde daarvan hebben we ook al een voorproefje gehad op onze aardrijkskundeperiode. 
Want we ontdekten hoe kalksteengebergtes.
Alle proeven die we deden werden in het periodeschrift verwerkt met tekeningen erbij.
Voor het winterfeest haakten we manden, naaiden pittenzakjes en maakten we ook houten 
hangers om te verkopen. We oefenden hard op het Engelse toneel, wat we hebben 
opgevoerd tijdens het winterfeest.
In het ABC-huis hebben we beter mogen kennismaken met Flore en Janne, die ons goed 
hebben geholpen met het project 'ontdek jezelf'. We hebben leuke en inspirerende 
workshops mogen doen. De deadline is een beetje uitgesteld, omdat we merken dat het nog 
niet zo'n makkelijke opdracht was; een werkstuk maken over jezelf.
Nu is het echter wel de bedoeling dat alle goede ideeën ten uitvoer worden gebracht. 
Sommige van de leerlingen zijn daar al goed mee bezig, maar anderen moeten nog snel in 
actie schieten.



Vooruitblik
De komende drie weken is er een aardrijkskundeperiode. We zullen dingen herhalen uit de 
zesde klas, zoals hoe je gebruik maakt van een atlas. Maar ook uit klas vier over de 
windrichtingen, de bewegingen van de aarde ten opzichte van de zon en de maan. We leren 
gebruik te maken van verschillende kaarten, leren de klimaatzones van de aarde beter 
kennen en wellicht gaan we ook dingen leren over ons zonnestelsel en de sterrenbeelden.
Iedere maandag zal er een adventsviering zijn. Woensdag vieren we Sinterklaas op school. 
Wie weet brengt hij ook iets mee voor klas 7. Sommige leerlingen hebben lootjes getrokken 
en kopen voor elkaar een klein cadeautje of maken iets ter waarde van ongeveer 5 euro.

Planning:
Maandag 4 december:       Eerste advent
Woensdag 6 december:        Sinterklaas
Maandag 11 december: Tweede advent
Maandag 18 december:    Evaluatiedag, vrij voor de leerlingen 
Donderdag 21 december: Opvoering Kerstspel
Vrijdag 22 december: Rapport 


