
Nieuwsbrief achtste klas

Feest 
We hebben afgelopen vrijdag genoten van een Michaëlsfeest in de prachtige omgeving van kasteel 
Gaasbeek. De leerlingen van klas 7 en 8 hebben de moedproeven voorbereid en uitgevoerd. Bij 
deze wil ik ook alle ouders bedanken voor de soep en het brood en mijn dank ook aan de klasouders
voor de ontvangst met lekker, warme soep.  

Beeld van de klas 
De leerlingen zijn zeer enthousiast ingesprongen op  het werken met portfolio. Er mag ook 
vakoverschrijdend gewerkt worden, waardoor sommigen soms voor drie vakken aan het werk zijn.
Het valt op dat de werkstukken die gemaakt worden voor elke periode zeer eigen zijn en 
voortkomen uit de interesses van de kinderen. Mooi om te zien.  
Tijdens de technieklessen is iedere leerling voor zichzelf een lamp aan het maken met stokjes hout 
en de meesten zijn al ver gevorderd. Het is leuk om te merken dat er vaak kinderen voor het raam 
staan toe te kijken als ze pauze hebben om te zien wat we aan het doen zijn. Fijn om die verbinding 
te hebben met de kinderen van de lagere school. Soms komen ze ook even kijken naar onze 
hamster, Flora. 
Sommigen hebben het posten op instagram opgepakt en mijn kinderen lieten al weten dat ze de 
geplaatste foto's tof vonden, dus dit begint te leven onder de jongeren.

Vooruitblik
We gaan de laatste week van de periode Nederlands in, waarin we teksten gaan zien die volgens de 
vier temperamenten ingedeeld kunnen worden. Elke leerling is daarnaast bezig met een eigen 
werkstuk, zoals het schrijven van brieven naar elkaar over een reis, een schoolkrant, interviews, 
verhalen enz.  
Na deze periode zal er een geschiedenisperiode zijn met als inhoud de Gouden Eeuw in Nederland, 
de Barok en de Franse revolutie.

Praktische punten
Ik ben zeer blij te kunnen melden dat we twee klasouders hebben. Rik, de papa van Mateo en Inge, 
de mama van Ona. Wat een luxe. 
Het is fijn om een terugkoppeling te krijgen over wat ouders vinden of wat voor ideeën jullie 
hebben of wat jullie missen, zodat we er meteen op in kunnen spelen. 
De jaarkalender vinden jullie in het schoolreglement. Daarnaast zijn we momenteel bezig om een
jaarkalender met alle acties, feesten en ouderavonden voor de middelbare school helemaal
op punt te stellen, zodat duidelijk is wat er wanneer zal plaatsvinden. Zeer binnenkort krijgen
jullie die van ons.
Wij hebben 2 uren begeleiding per week door een ondersteunende leerkracht. Deze



begeleiding wordt ingevuld door Paula Setz, die al eerder bij onze school werkte als groene
leerkracht (vertrouwenspersoon) en door veel leerlingen vanuit de lagere school al gekend
is. Paula is al een aantal keren in de klas geweest om te ondersteunen waar nodig. 
Leerlingen van klas 7 en 8 worden verzocht om na schooltijd, direct zich naar huis te
begeven en niet vlak buiten de schoolpoort, op het trottoir bij het zebrapad te blijven staan.
We vragen dit uit oogpunt van verkeersveiligheid. Zo kunnen wij beter overzicht houden op
de kinderen die bij de oversteekplaats oversteken.

Oproep vanuit de feestcommissie
Het winterfeest, dat plaatsvindt op 2 december is altijd een grote gebeurtenis, waarop we
met zijn allen proberen een warme en gezellige sfeer te creëren. De leerlingen van klas 7 en
8 zullen daar zeker ook hun steentje aan bijdragen, met toneel en koorzang en misschien
nog andere activiteiten. De werkgroep, waarop iedereen met ideeën voor de organisatie van
dit feest welkom is, gaat binnenkort van start.
Ouders en leerkrachten die willen meedenken en werken komen samen op donderdag
5/10 om 15u45 in de kleuterklas van juf Inge.

Planning:
vrijdag 13 oktober Nationale lerarendag: de leerlingen zijn lesvrij.
Maandag 23 oktober evaluatiedag: de leerlingen zijn lesvrij
vrijdag 27 oktober tussentijds rapport 1e trimester
28 oktober t/m 5 november: herfstvakantie
zondag 5 november: klasnieuws nr 3

Met vriendelijke groet,
Margot


