Nieuwsbrief achtste klas
Beeld van de klas
Na een hopelijk deugddoende vakantie zijn we begonnen met een wiskundeperiode, waar niet
iedereen met vreugde naar uitkeek. Het portfoliowerken zal deze periode niet zo vrij ingevuld
kunnen worden, omdat het vooral gaat om het begrijpen van de strategieën en de formules. We
maken met zijn allen een periodeschrift waarin alle uitleg staat van de nieuwe leerstof en een korte
herhaling van de leerstof van vorig jaar.
Deze periode mochten de leerlingen niet kiezen waar ze gingen zitten en heb ik bewust iedereen een
andere plek gegeven om groepsvorming en geklets te doorbreken. Ook zijn we tijdens de opmaat
bezig met vertrouwensoefeningen om sociaal gezien meer een geheel te krijgen in de klas. Een
mooi moment was tijdens een oefening waarin ze moesten voelen wanneer ze met zijn allen een
stap naar voren zouden zetten en ze op een gegeven moment gezamenlijk in een harmonische
beweging naar voren kwamen.
De periodes die hierna komen tot aan de kerstvakantie zijn twee weken natuurkunde en twee weken
aardrijkskunde. In die laatste periode zullen de leerlingen de tijd krijgen te werken aan hun
jaarwerk.
Vooruitblik
Er staat ons een druk programma te wachten de komende tijd. Vrijdag is het Feest van Sint Maarten,
waar de eerste graad gezamenlijk voor de aankleding van het feest gaat zorgen en in de middag een
extra pan soep en brood gaat klaarmaken. We zullen die dag niet naar het ABC huis gaan. Tussen
18.00 en 19.00 uur komen alle kinderen en ouders van de lagere school terug van de wandeling en
kunnen ze aan een grote toog soep komen halen en gezellig bij de vuurkorven zitten.
De volgende week zullen steeds een aantal leerlingen onder begeleiding van juf Lidewei of ik naar
de studiekeuzebeurs gaan om onze school te promoten. Daar zullen ze meewerken aan een aantal
workshops en ook kinderen te woord staan als er vragen zijn over de school.
2 december is alweer het winterfeest, waar de leerlingen van klas 7 en 8 een stand zullen bemannen,
waar ze hun werkstukken verkopen. Tijdens het feest zal onze klas een Engels toneelstuk opvoeren
“A Christmas Carol”. Ook zal er een optreden zijn van het koor.
Praktische punten
• De studiekeuzebeurs is van 14 t/m 17 november.
Locatie: Paleis 7 van Brussels Expo (Heizel)
Op dinsdag is er een atelier. Op woensdag staan wij op de scholenmarkt van de beurs.
Meer informatie over de beurs:
http://www.onderwijsinbrussel.be/studiekeuzebeurs
• We zijn zeer blij met onze nieuwe website. Neem zeker eens een kijkje.
www.steinerschoolbrussel.be

•
•
•

Facebook: Middelbare Steinerschool Brussel
Instagram: middelbare_steinerschool_bx
Het programma van het winterfeest zal zodra het bekend is op de website te vinden zijn.
De leerlingen van de eerste graad hebben donderdag vrij in verband met een pedagogisch
overleg.
De oudercontacten zullen dit keer later plaatsvinden vanwege de studiekeuzebeurs en de
evaluatiedag. Vanaf maandag 20 november kunnen jullie je inschrijven. De lijst vinden jullie
onderaan deze brief. Kunnen jullie mij een mail sturen om een moment te plannen, dan stuur
ik een bevestiging.

Planning:
Donderdag 9 – 11
Vrijdag 10 – 11
Dinsdag 14 – 11
Woensdag 15 – 11
Zaterdag 2 – 12
Met vriendelijke groet,
Margot

Evaluatiedag didactisch beleid, leerlingen zijn vrij
Sint-Maarten
Studiekeuzebeurs: ateliers
Studiekeuzebeurs: scholenmarkt
Winterfeest

Intekenlijst oudergesprekken
Maandag 20 – 11 – 2017
16.00 – 16.30 uur
16.30 – 17.00 uur
17.00 – 17.30 uur
17.30 – 18.00 uur

Dinsdag 21 – 11 – 2017
16.00 – 16.30 uur
16.30 – 17.00 uur
17.00 – 17.30 uur
17.30 – 18.00 uur

Woensdag 22 – 11 – 2017
12.30 – 13.00 uur
13.00 – 13.30 uur
13.30 – 14.00 uur
14.00 – 14.30 uur

Vrijdag 24 – 11 – 2017
16.00 – 16.30 uur
16.30 – 17.00 uur
17.00 – 17.30 uur
17.30 – 18.00 uur

