
Nieuwsbrief achtste klas
Beeld van de klas 
Tijdens de wiskundeperiode hebben we de leerstof van klas 7 herhaald en als nieuwe leerstof 
vergelijkingen met twee en drie onbekenden aangepakt. Over het algemeen is het nodig deze 
leerstof nog uitgebreid te herhalen. De komende weken zullen de leerlingen elke dag vier sommen 
als huiswerk meekrijgen. Het vergt een grote zorgvuldigheid en aandacht om deze uitgebreide 
opgaven te maken. Een klein foutje in je berekeningen of een fout geplaatst toestandsteken zorgen 
ervoor dat je opgave niet juist is. Dit leidde af en toe tot wanhoop bij de leerlingen. Toch was het 
ook telkens fijn om te zien dat als de leerstof eenmaal gesnapt werd, de leerlingen juist enthousiast 
werden. 
De natuurkundeperiode draait voornamelijk om het beschrijven van proeven. Het is een kunst deze 
zodanig te beschrijven dat iemand die er niet bij was precies weet wat er is gebeurd. De leerlingen 
zullen geen individueel werk maken, maar een periodeschrift, zoals we dat kennen van de lagere 
school. De komende week zullen we een elektromotor gaan bouwen. 
In de opmaat doen we vele sociale oefeningen, die aan de ene kant tot diepe gesprekken leidden en 
aan de andere kant uitnodigen tot hilariteit. De klas wordt meer en meer een hecht team. Dat was 
ook merkbaar tijdens het oefenen van het Engels toneel. De leerlingen hebben in een kort 
tijdsbestek een vrij pittig Engels toneel van buiten geleerd. Ze raken steeds meer op elkaar 
ingespeeld en het plezier en de betrokkenheid straalt er van af. 
De leerlingen die de schoolkrant maken hebben zeer hard gewerkt om de nieuwe uitgave nog voor 
het winterfeest klaar te hebben. Deze lag dan ook vers van de pers op de toontafel van onze klas. 
Ook hadden de leerlingen mooie kaarten gedrukt, die ze tijdens het feest verkocht hebben. 
Over het algemeen zie ik bij elke gelegenheid een betrokken klas die met plezier en met veel 
motivatie onze school vertegenwoordigt. 

Vooruitblik
Na deze periode zullen de leerlingen gaan werken aan hun jaarwerk. Het jaarwerk gaat over de 
fictieve reis die ze zullen maken van Indonesië tot Zuid-Afrika. Iedere leerling heeft een land 
gekozen dat op deze route lag en ze zullen op een creatieve manier hun land presenteren tijdens de 
laatste week van dit schooljaar. 
Er was een oproep binnengekomen om weer mee te doen aan het Internationaal Fotografisch 
Experiment met Monumenten. We hebben hier vorig jaar aan meegedaan en Clara was een van de 
winnaars. Dit jaar zullen we weer deelnemen en het thema is: monumenten in de nabije omgeving 
van de school. 
Maandag zullen we advent vieren met de lagere school. Er wordt een adventsspiraal gelegd en de 
nieuwe leerlingen mogen de spiraal lopen en een kaarsje aansteken. Uit onze klas zullen dat Noah, 
Bilal en Lili zijn. Noah, omdat hij er pas eind vorig jaar bijgekomen is. 
Woensdag vieren we in de klas het Sinterklaasfeest. Iedereen heeft een naam getrokken en zal dan 
een presentje geven aan de desbetreffende persoon. 



In het ABC huis kunnen we elke periode genieten van een opmaat die verzorgd wordt door Flore of 
Janne, maar ook van de boeken die speciaal voor ons in de klas neergezet worden. Het is heerlijk 
om in zo'n omgeving binnen te komen, omringt door allerlei informatie met betrekking tot het 
onderwerp van de periode. 

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 

Met vriendelijke groet,
Margot


