Nieuwsbrief achtste klas
Beste ouders,
Dit is een wat vertraagde zevende nieuwsbrief van dit schooljaar.
Beeld van de klas
Op dit moment zijn we bezig met de toneelperiode. Elke opmaat bestaat uit een Afrikaanse dans geleid door
Georgia en een hiphopdans geleid door Nolwenn. Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om te bewegen.
De bedoeling is om iedereen wat losser en beweeglijker in zijn of haar lichaam te krijgen, zodat ze zich wat
vrijer kunnen gaan bewegen over het toneel. We hebben deze week het hele toneelstuk al eens gelezen en
eens gekeken of de rolverdeling klopte. Daar zijn nog wat spontane veranderingen in gekomen.
Ook zijn we tijdens de P.O. lessen eens aan het onderzoeken hoe we met het decor om willen gaan en met de
kostuums. We hebben kleine papieren theatertjes gemaakt om een goed beeld te krijgen van hoe het over
komt in het geheel.
Tijdens de muzieklessen zijn we de muziek aan het instuderen voor het toneel. We krijgen de pianopartituren
toegestuurd van “Het Geluidshuis”.
Afgelopen week hebben we net op het nippertje de foto's ingeleverd voor de wedstrijd, dankzij de hulp van
Clara, Suze, Mateo en Ayoub, die zelfs na school nog even wilden blijven om te helpen.

Vooruitblik
Vorige nieuwsbrief melde ik al dat we mee hebben gedaan aan Bednet met een foto. Een tijdje later hadden
we concreet bednet in de klas, vanwege de operatie die Mateo moest ondergaan aan zijn gebroken
sleutelbeen. Ayoub had facetime voorzien op zijn laptop, dus voor de operatie konden we nog gezellig met
hem kletsen.
Na de paasvakantie hebben we nog 1 week toneelperiode, maar het uiteindelijke toneel zal in de op een na
laatste week van dit schooljaar plaatsvinden. We hebben hier geen planning van, omdat we nog op zoek zijn
naar een geschikte en betaalbare zaal.

Praktisch:
• Extra ouderavond, dinsdag 17 april: Namens onze stuurgroep, bestaande uit juf

•

Lidewei (PG), een aantal meewerkende ouders en ik zelf, roepen we alle ouders samen voor een
stand van zaken en om belangrijke aangelegenheden aangaande de toekomst van onze school 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 zevende
klas als fijne afsluiting van dit trimester. We zullen deze week taken verdelen, wie er wat
meebrengt.

Planning:
Vrijdag 30 maart:
Maandag 16 april:
Dinsdag 17 april:
Met vriendelijke groet,
Margot

Rapport en samen afsluiten voor de paasvakantie in ABC
Oudercafé
Extra ouderavond

