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Drie koningen zo goed en wijs, zij komen
van een lange reis.
Sterre straalt nu boven hen, wijst de weg
naar Bethlehem.
Beste ouders en leerlingen van klas 7
Aan iedereen een heel goed nieuwjaar gewenst. Dat al jullie voornemens mogen lukken!
Praktische punten
Vlak voor de kerstvakantie heeft iedereen een rapport gekregen in tweevoud. Daarvan zou
één exemplaar ondertekend in het dossier op school moeten komen. Gelieve dit exemplaar
zo snel mogelijk mee terug te brengen. Aansluitend zullen nog individuele gesprekken
plaatsvinden.
Beeld van de klas
Voor de kerstvakantie hebben we een aardrijkskundeperiode gehad. We hebben topografie
herhaald en zijn vooral ook met het heelal en de sterren bezig geweest. Er was heel veel
leerstof, die in korte tijd moest worden verworven. Voor sommigen was dit confronterend.
Zeker ook door het 'ontdek jezelf-project' waar een deadline voor was. Hierdoor is het niet
helemaal gelukt om de periodeschriften af te krijgen en álle toetsen te doen. Daarom hebben
we gezamenlijk besloten om delen na de kerstvakantie bij te werken. Onder andere het
periodeschrift en de topografie van Oceanië.
Het leren plannen van taken en vooral ook efficiënt gebruik maken van de gegeven tijd
tijdens de schooluren is nog een aandachtspunt voor velen. Hier zullen we daarom komende
tijd zeker nog aan moeten werken.
Vooruitblik
Komende drie weken zullen we een tweede taalperiode hebben. Er wordt weer een
boekverslag gemaakt. We zullen werken aan spelling en grammatica, maar ook aan creatief
schrijven en het lezen, interpreteren en zelf maken van gedichten. Een aantal dichtvormen
en schrijfstijlen passeren de revue.
Vanaf 25 januari is het poëzieweek. Wie weet schuilt er wel een echte dichter in de groep....
Planning:
30 januari: ouderavond
2 februari: Maria-Lichtmis
5 februari: géén facultatieve verlofdag voor klas 7 en 8 (let op: wel voor de lagere school!)
10 t/m 18 februari: krokusvakantie

