
Nieuwsbrief achtste klas
Vooruitblik
Hopelijk hebben jullie allen een heerlijke vakantie achter de rug en beginnen we allen uitgerust en 
vol energie aan een nieuw schooljaar. 
Vrijdag is het nieuwe schooljaar begonnen in een nieuwe achtste klas. Het was even wennen voor 
iedereen, vanwege mijn keuze om in de voormalige tweede klas les te gaan geven. Sommigen 
vonden het jammer niet meer op de weide te zitten. Om verschillende redenen heb ik deze klas 
gekozen: hij is groter, dichter bij alle voorzieningen (toilet, laptops, secretariaat) en de leerlingen 
kunnen hun jassen en turngerief in de gang hangen. 
Het was een spannend begin, omdat de kinderen allerlei verhalen gehoord hadden, die niet 
berustten op feiten, waardoor ze nogal onrustig binnenkwamen. We hebben over vele 
onderwerpen gesproken en ik heb de indruk dat ze gerustgesteld weer naar huis gingen. 
In de namiddag hebben we met de zevende klas en meester Jasper en juf Lidewei een leuk spel 
gespeeld in het park, zodat alle leerlingen van het middelbaar elkaar konden leren kennen op een 
speelse manier. Verder was er zoveel te vertellen deze dag dat we nog niet begonnen zijn aan de 
periode biologie.
Morgen starten we met de lessen biologie, het menselijke skelet, de spieren, de zintuigen en het 
voorplantingsstelsel. Gekoppeld aan deze lessen zal er ook seksuele voorlichting gegeven 
worden. 
De perioderoosters zijn al verdeeld, het officiële lesrooster zal de komende week meegedeeld 
worden. Ook zullen de leerlingen komende week al eens kennis kunnen maken met juf Cecile, die 
Frans zal gaan geven. 
Wanneer er bij jullie ouders nog vragen zijn over de verhalen die rond gaan onder de leerlingen, 
zou ik willen vragen even bij mij binnen te lopen in de klas of juf Lidewei aan te spreken, omdat 
verhalen soms een eigen leven kunnen gaan leiden. Dinsdag 12 september is de eerste 
ouderavond van klas 7 en 8 samen, waar ook de mogelijkheid zal zijn om vragen te stellen. 
Er zijn al weer een heleboel plannen voor het komende schooljaar, die eigenlijk al ontstaan zijn in 
de zevende klas, dus het belooft weer een energiek jaar te worden. 

Praktisch:
• Alle leerlingen hebben een materiaallijst meegekregen einde van het vorige schooljaar. We 

hebben afgesproken dat iedereen maandag in orde is met alle materialen. 

Met vriendelijke groet,
Margot

Belangrijke data: 
12 september Ouderavond klas 7 en 8


