Nieuwsbrief achtste klas
Beste ouders,
De beste wensen voor het nieuwe jaar. Hopelijk hebben jullie genoten van een fijne vakantie en
gaan jullie met volle moed het nieuwe jaar tegemoet.
Beeld van de klas
Vandaag zijn we begonnen met een periode Nederlands waarin we veel aandacht zullen besteden aan
grammatica en spelling, maar ook aan creatief schrijven en dichten. Na het zien van de documentaire Secret
Knowledge hebben de leerlingen een recensie geschreven. De documentaire greep terug op de leerstof van
afgelopen jaar en de afgelopen periode en gaat over de schilderijen van de Renaissance in vergelijking tot de
schilderijen uit de periodes ervoor. Tijdens de lessen reik ik leerstof aan die de leerlingen moeten verwerken
in creatief geschreven teksten.
Ook zullen we deze periode een week bezig zijn met verschillende dichtvormen in relatie tot de huidige tijd
en cultuur.
Vervolgens zullen de leerlingen uitgedaagd worden zichzelf te laten zien en vooral horen tijdens de drama
oefeningen die we ter voorbereiding van de toneelperiode zullen doen.

Vooruitblik
Voor de krokusvakantie is er nog een wiskundeperiode van twee weken waarin ik op verzoek van de
leerlingen de leerstof van afgelopen periode nog uitgebreid zal herhalen en de moeilijkere nieuwe leerstof zal
aanbieden in plaats van de meetkundeperiode die gepland was. Deze zal worden verschoven naar de laatste
wiskundeperiode.
We hebben nog geen bevestiging gekregen, maar ik heb de klas op hun verzoek opnieuw ingeschreven voor
het Internationaal Fotografisch Experiment met Monumenten. We gaan monumenten of bijzondere plekken
in de omgeving van de school fotograferen. We zijn natuurlijk allen benieuwd of Clara opnieuw een prijsje in
de wacht weet te slepen of dat we een nieuw talent ontdekken.

Praktisch:
Zie de bijgevoegde intekenlijst voor oudergesprekken. Stuur me even een email met de tijd en ik zal zo snel
mogelijk bevestigen.

Planning:
30 januari
2 februari
5 februari
10 – 18 februari
Met vriendelijke groet,
Margot

Ouderavond om 20.00 uur
Maria-Lichtmis
Let op! Geen verlof voor het middelbaar
Krokusvakantie

Intekenlijst oudergesprekken
Woensdag 10 – 1 – 2018
12.30 – 13.00 uur
13.00 – 13.30 uur
13.30 – 14.00 uur
14.00 – 14.30 uur

Vrijdag 12 – 1 – 2018
16.00 – 16.30 uur
16.30 – 17.00 uur
17.00 – 17.30 uur
17.30 – 18.00 uur

Woensdag 17 – 1 – 2018
12.30 – 13.00 uur
13.00 – 13.30 uur
13.30 – 14.00 uur
14.00 – 14.30 uur

Vrijdag 19 – 1 – 2018
16.00 – 16.30 uur
16.30 – 17.00 uur
17.00 – 17.30 uur
17.30 – 18.00 uur

