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Beste ouders en leerlingen van klas 7
Praktische punten
Bij deze nieuwsbrief voeg ik een lijst toe met
mogelijke data voor oudercontacten. Gelieve
een eerste en tweede voorkeur door te geven,
per mail of sms. Ik voorzie een half uur per
leerling.
Op maandag 23 en dinsdag 24 april zal ik afwezig zijn ivm met een bijscholing en PG- vergadering.
De leerlingen zullen aansluiten bij juf Margot en de achtste klas. Beide klassen hebben als periode
natuurwetenschappen. De zevende klas begint met een oriëntatie op de onderwerpen die aan bod
zullen komen in de periode en kan dat zelfstandig doen. Er horen ook huistaken bij.
Vrijdag 27 april gaan wij naar het CLB voor het tweejaarlijks medisch onderzoek. Gelieve de brief
van het CLB ten laatste op woensdag 25 april mee te brengen naar school.
Beeld van de klas
De sfeer in de klas is aanmerkelijk verbeterd. Zowel de oefeningen, die vanuit onze eigen
pedagogie werken als de oefeningen van abrusco beginnen hun vruchten af te werpen.
In de toneelperiode hebben we vooral 'leren acteren'. Voor velen was dit volledig nieuw. Het is voor
een groot deel van de leerlingen nog zeer moeilijk om te improviseren. Dit heeft met drie dingen te
maken:
– je moet je vrij én veilig genoeg voelen in de groep
– je hebt veel fantasie en creativiteit nodig
– je hebt een voldoende woordenschat in het Nederlands.
Deze drie zaken zijn duidelijk nog werkpunten. Maar door bezig te zijn met drama-oefeningen
raken de leerlingen wél steeds beter op elkaar ingespeeld. Zo heeft ook de periode bijgedragen aan
een goede groepsvorming. Nu nog zien hoe we het (toch wel lijvige) toneelstuk kunnen instuderen...
Vooruitblik
Komende twee weken hebben we een periode Natuurwetenschappen. Het thema deze periode is:
voedings- en gezondheidsleer. De leerlingen zullen zelf een dagboekje moeten bijhouden van wat
zij allemaal eten en drinken. We zullen het ademhalingsstelsel, spijsverteringsstelsel en
bloedsomloop behandelen. Ook leren we deze periode over de bouw van de plant en de
verschillende granen. Deze kennis zal van pas komen tijdens de tuinbouwweken.
Tijdens deze periode zullen we een aantal keren recepten bereiden in de klas.
Planning:
Vrijdag 27 april:
CLB- medisch onderzoek.
Maandag 30 april:
Facultatieve verlofdag
Dinsdag 1 mei:
Feest van de arbeid
Let op: woensdag 2 mei heeft het middelbaar geen vrije dag, de lagere school wel.

