Enkele toevoegingen voor groep 7,8:
-Gymnastiek: De kinderen hebben op woensdag en vrijdag gymles. Na de
gymnastiekles op vrijdag nemen ze de sportkleding in ieder geval weer mee naar
huis.
-Huiswerk: De kinderen krijgen huiswerk mee voor topografie, rekenen en Engels en
gaandeweg het schooljaar ook voor andere vakken.
Het huiswerk voor rekenen wordt op woensdag meegegeven en moet op maandag
worden ingeleverd.
Het huiswerk voor Engels wordt op vrijdag meegegeven en moet op donderdag
worden ingeleverd.
-Top Ondernemers: De thema’s van Top Ondernemers worden afwisselend op
dinsdag en woensdag of op donderdag en vrijdag gegeven. Het eerste thema van Top
Ondernemers start op donderdag en vrijdag.
-Werkstuk: Dit schooljaar maken de kinderen ook thuis een werkstuk. Ze krijgen t.z.t
een informatie boekje met tips voor het maken van een werkstuk en de onderwerpen
waaruit ze kunnen kiezen. Als de inleverdatum bekend is ontvangt u een mailtje.
-Klassendienst: Per week zijn twee leerlingen verantwoordelijk voor het vegen van de
klas na schooltijd. Ze zijn daardoor tien minuten later uit.
-Mobiele telefoons: In de klas en op het plein geen mobieltjes. Als het nodig is dat uw
kind onderweg naar school/huis bereikbaar is, kan een mobiel in de tas blijven of bij
juf worden ingeleverd.
- Tosti’s: Op donderdag zijn de tosti-ijzers in groep 7,8. Als uw kind het lekker vindt,
kan hij/zij dan dus een tosti meenemen naar school.
- Alvast voor in uw agenda: Deze datum kunt u alvast in uw agenda noteren, tegen
die tijd volgt er meer informatie en zullen we u vragen of u kunt rijden/begeleiden.
Donderdag 5 september van 12.00 – 14.00 uur: Bouw! (techniek), te Sneek.

We hebben veel zin in het nieuwe schooljaar en hopen dat het een fijn, gezellig en
leerzaam jaar wordt! Kom gerust binnen voor vragen. U bent van harte welkom!
Hartelijke groet,
Fokalien en Maria

