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Beste Ouders,

Het is weer even wennen, na de zomervakantie, maar we zijn er dit schooljaar ingevlogen. 
De leerlingen van klas 8 hebben zich de eerste dagen gemotiveerd getoond. Ga zo door!
We hebben ook versterking gekregen in ons team van leraren. Dat brengt veel goede 
dynamiek mee.

Praktisch
De leerlingen hebben allemaal een materiaallijst gekregen. Wij vragen iedereen om ervoor 
te zorgen dat deze zaken zo snel mogelijk aangeschaft worden. Sommige dingen, zoals een 
passer, rekenmachine of atlas mogen nog later gekocht worden. De leerlingen weten dit. 
Maar de meest dagdagelijkse dingen, zoals waskrijtjes en potloden dienen in orde te zijn.

Gelieve goed op tijd te komen, want in de opmaat gaan we een half uurtje stappen of fietsen.

Binnenkort krijgt u van ons weer de documenten ter ondertekening:
– instemming met het schoolreglement
– de school zelfstandig verlaten
– toestemming gebruik van fotomateriaal

Beeld van de klas
De sfeer is in de klas zeer goed. We hebben ook Sarah dan echt mogen verwelkomen in de 
groep. Zij was vorig jaar al eens een dagje komen kijken.
We zijn begonnen met een geschiedenisperiode over de Nieuwe tijd (1500-1800) waarin we 
zullen zien welke effecten de Europese expansie had en hoe de industriële revolutie op gang
kwam. De leerlingen moeten een onderwerp kiezen en hierover een werkstuk/presentatie 
maken.
We oefenen hiermee ook begrijpend lezen, aan de hand van steekwoorden een verhaal 
navertellen, een werkstuk opbouwen en vooral ook zorgen voor goed bronnenonderzoek. 
Vandaag hebben we daarover al een aantal tips and tricks gezien, zoals:
– alinea’s, punten, hoofdletters en leestekens maken je tekst overzichtelijker
– woorden die je niet begrijpt opzoeken, aan iemand vragen of afleiden uit de context
– in eigen teksten alleen woorden gebruiken die je zelf kent
– je tekst zelf nalezen en laten nalezen door een klasgenoot

Vooruitblik
Na de geschiedenisperiode zal een toneelperiode volgen en gaan wij weer aan de slag met 
ons ‘drama’, waar we vorig jaar al mee begonnen waren: ‘Bloed en liefde’. Hopelijk kunnen
wij dit afwerken tot een volwaardig toneelstuk, deze keer. Tips voor een mooie toneelzaal 
en/of middeleeuwse kostuums, die we zouden kunnen lenen welkom!

Belangrijke data:
20 – 9 – 2018 Ouderavond om 20.00 uur op de Sint-Janskruidlaan samen met klas 7 en 9
28 – 9 – 2018 Michaëlsfeest 

Spinning Jenny


