Nieuwsbrief achtste klas
Beste ouders,
Dit is alweer de zesde nieuwsbrief van dit jaar. Wat vliegt de tijd.
Beeld van de klas
In de klas is er de afgelopen periode hard gewerkt aan algebra. De leerlingen hebben nu twee periodes nogal
“droge”leerstof gehad en zijn toe aan een periode, waarin weer iets vrijer gewerkt kan worden, waarin ze hun
eigen interesses kunnen combineren met wat er in het vak geschiedenis wordt behandeld. Een aantal
leerlingen zijn begonnen met een leerlingenraad en hebben al verschillende plannen, die ze willen uitwerken,
de ene wat haalbaarder dan de andere. De meesten hebben al een zeer goede werkhouding en zijn helemaal
klaar voor het zelfstandig werken wat in de negende klas meer van ze gevraagd zal worden.

Vooruitblik
We beginnen morgen met de geschiedenis periode waarin we de industriële revolutie en de Amerikaanse
revolutie onder de loep gaan nemen. Ook vrouwenemancipatie en de slavenhandel zullen onderwerpen zijn
die behandeld worden. In deze periode kunnen de leerlingen hun eigen werkstukken maken volgens het
werken met portfolio.
We hebben een aantal projecten voor de boeg, die allemaal in de maand maart blijken te vallen. Het eerste
project waaraan we meedoen is de Pyamadag, zie de website van bednet en de bijlagen. We ondersteunen het
project van harte en willen kinderen met een ziekte, waardoor ze niet op school kunnen les volgen, een hart
onder de riem steken.
Ook zullen we naar een toneelstuk gaan kijken rond het thema “de dood”. Zie bijlage. Mateo is een van de
spelers van de voorstelling “Lou” van Tint vzw en het zal plaatsvinden in de “Kriekelaar”.
In het ABC huis zal een viering zijn van 30 jaar MSV, waarvoor iedereen van harte uitgenodigd is. Een
aantal leerlingen zullen een presentatie geven over portfoliowerken. Zie bijlage voor het programma.
In diezelfde week doen we mee aan week van het geld, waarin de leerlingen meer te weten komen over
geldzaken en hoe ze ermee om moeten gaan. Midden in die week doen we mee aan een quiz.
Eind maart zullen we alle foto's voor de wedstrijd ingeleverd moeten hebben, dus zullen we vast nog een
keertje op weg zijn om mooie foto's te maken van onze wijk.
Een drukke planning dus.

Praktisch:
Zouden jullie er op kunnen toezien, voor zover dat mogelijk is dat de
• leerlingen geen snoep en plastic flessen meebrengen naar school.
• Leerlingen geen spullen mee naar school nemen die zorgen voor overlast en afleiding binnen de les.
• Leerlingen in orde zijn met hun materiaallijst

Planning:
Vrijdag 9 maart:

Pyamadag

Maandag 12 maart:
Dinsdag 13 maart:

Met vriendelijke groet,
Margot

Bezoek theatervoorstelling in de Kriekelaar om 13,30 uur
30 jaar MSV-viering in het ABC-huis. Iedereen van harte welkom!
Week van het geld met woensdag om 11 uur een quiz
pedagogische studiedag MSV, leerlingen vrijaf. :Let op! Een aantal leerlingen
moeten die dag toch komen, bij wie het in de agenda stond.

