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“If you got the sun and if you got the rain,
and you plant a little seed in the old back lane,
and you wish and you pray and you keep the
weeds down,
you might find, oooh you might find...
A root growing out from the seed in the ground”

Beste ouders en leerlingen van klas 7

Praktische punten
Bij deze nieuwsbrief voeg ik een lijst toe met nog af te geven taken. Morgen hebben we 
evaluatievergadering, maar sommige leerlingen zijn nog vergeten om bepaalde schriften of 
taken af te geven. Het zou fijn zijn wanneer jullie even thuis  kunnen kijken en de 'vergeten' 
taken morgen willen komen afgeven op school. Zo kunnen wij een juiste beoordeling geven 
voor op het rapport.

Extra ouderavond, dinsdag 17 april: Namens onze stuurgroep, bestaande uit juf Margot, juf 
Lidewei (PG) en een aantal meewerkende ouders, roepen we alle ouders samen voor een 
stand van zaken en belangrijke zaken aangaande de toekomst van onze school mee te 
bespreken. We staan komende tijd voor enkele uitdagingen, waarover we met iedereen van 
gedachten willen wisselen. 

Vrijdag afsluiting en rapporten in ABC. We hopen dat we vrijdag de keuken mogen 
gebruiken in het ABC-huis om een klein paasfeestje te organiseren, samen met de achtste 
klas als fijne afsluiting van dit trimester. We zullen deze week taken verdelen, wie er wat 
meebrengt.

Beeld van de klas
Doordat veel leerlingen herkansingen hebben gekregen bij het afwerken van boekverslagen en 
gedichtenbundels is het overzicht een beetje weg van wie wat heeft ingeleverd. Ik kan alleen zaken 
beoordelen die effectief in mijn bezit zijn. Daarom heb ik een lijst gemaakt van alle taken en 
schriften die ik nog mis. Bij deze een oproep aan iedereen om thuis te kijken wat nog moet worden 
ingeleverd.
In de afgelopen geschiedenisperiode hebben de leerlingen huizen van klei gemaakt. We hebben ons 
ook bezig gehouden met het verschil tussen de Middeleeuwen en de Renaissance. De leerlingen 
maakten verschillende teksten, die zullen worden beoordeeld. We maakten kennis met drie 
verschillende functionele teksten; informatieve tekst, overtuigende tekst en verhalende tekst. Het 
maken van een verhalende tekst bleek het moeilijkste te zijn. Maar met een paar tips over het 
opbouwen van spanning lukte het al beter.
Ook hebben we mogen kennis maken met Adilson en Sabien van Abrusco, die met de klas 
verschillende activiteiten doen ter bevordering van de sfeer in de klas. Op dinsdag 27 maart zien we
hen weer.



Vooruitblik
Deze periode, twee weken voor de paasvakantie en één week erna bereiden we ons toneelstuk voor. 
Het is een groot toneelstuk, wat nog moet worden herschreven om het behapbaar te maken. We 
proberen echter eerst het 'toneel spelen' op zich te oefenen met allerlei speloefeningen. Dat zorgt 
voor veel plezier, maar is ook wel een opgave voor sommigen om wat meer uit hun schulp te 
kruipen. Het toneelstuk zal pas aan het einde van het schooljaar worden uitgevoerd. 

Planning:
maandag 26 maart: evaluatiedag, leerlingen vrij. (als je nog taken moet afwerken of inleveren kom 
je naar school)
vrijdag 30 maart: rapport, samen afsluiten in ABC-huis.
Maandag 16 april: oudercafé en toonmoment klas 7
Dinsdag 17 april: extra ouderavond 20.00 uur


