Nieuws uit groep 6

Wist u dat:
- We bijna iedere week een toets hebben van geschiedenis, aardrijkskunde, Engels of biologie?
En dat we daar in de klas maar ook thuis hard voor leren?
- We nu al heel veel huiswerk hebben?
- We over 2 weken alweer vakantie hebben?
- We werken met doelenposters? Dat we zo goed kunnen zien aan welk doel we nog kunnen
werken?
- Lars de oudste van de klas is?
- We veel van kletsen houden?
- We heel veel grapjes maken in de klas?
- We na de herfstvakantie weer wisselen van groepjes?
- We met de groepjes punten kunnen verdienen? En we dan een gonoodle mogen uitzoeken?
- We na de herfstvakantie starten met de boekenbeurten? En dat u thuis best mag helpen met
de voorbereidingen?
- Wij nog op zoek zijn naar ouders die ons kunnen helpen tijdens de creamiddagen?
- We maandag een spelles hebben tijdens de gym en donderdag een toestelles?
- We werkwoorden in de verleden tijd kunnen zetten met behulp van ’t kofschip x?
Wat is de
- We een verjaardagskist in de klas hebben?
verledentijd van
- We een weekplanner hebben waarmee we zelfstandig kunnen werken?
komkommer?
-

We vrijdag 12 oktober vrij zijn omdat de meesters en juffen een studiedag hebben?
We binnenkort de schoolfoto’s krijgen?
We de komende twee weken werken aan het thema ‘vriendschap’?
We al heel aardig voor elkaar kunnen zijn?
We niemand buitensluiten?
We met groep 6 bijna 400 euro hebben opgehaald voor het goede doel?

Waarom loopt een
apotheker op zijn tenen
langs de kast?
Antwoord: omdat hij de slaappillen
niet wakker wil maken

Het is zwart met een
rood puntje… rara wat
is dat?
Antwoord: mug met een
bloedneus

Thema vriendschap:
Met de klassenvergaderingen zijn we ‘goed van start’ gegaan. Tijdens het project richten we ons
vooral op respect, afspraken en samenwerken. De volgende leefregels komen aan bod:
- Wij leren om te gaan met verschillen.
- Wij vinden het belangrijk dat iedereen zicht veilig voelt in de groep.
- Wij gaan steeds meer samenwerken en we helpen
elkaar.
- Wij leren respectvol om te gaan met anderen.
- Wij leren communiceren op een positieve manier.
- In de groep mag niemand buiten de boot vallen.

