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MAANDAG 21 SEPTEMBER 2020

Juf Milja geeft les in groep 7-8
Groep 5 t/m 8 bibliobus
Start Kinderpostzegelactie

DINSDAG 22 SEPTEMBER 2020
WOENSDAG 23 SEPTEMBER 2020

DONDERDAG 24 SEPTEMBER 2020

Groep 5-6: Toets Meander

VRIJDAG 25 SEPTEMBER 2020
Bijzonderheden/aankondigingen

CITO toetsen: Vanaf maandag 21 september nemen we de CITO toetsen af die aan het eind van vorig
jaar niet zijn afgenomen. Hopelijk komen de kinderen goed uitgerust op school.
Meester Nathanaël: Mijn naam is Nathanaël Boonstra. Ik ben 33 jaar en woon met mijn vrouw en zoon in
Gramsbergen. Ik volg de deeltijdopleiding tot leerkracht basisonderwijs op Hogeschool KPZ en voor mijn
opleiding mag ik tot eind januari stage lopen in groep 3/4. Tijdens mijn stage ga ik onder andere les geven, maar ook zal ik een aantal observaties en een onderzoek uitvoeren. Naast mijn opleiding ben ik op
dit moment nog werkzaam bij Kruidvat in Hardenberg en ben ik druk met mijn hobby’s, muziek en fotografie. Ik heb erg veel zin in mijn stage in groep 3/4 en ik kijk uit naar een leerzame en gezellige periode.
Groep 5-6: Op vrijdag 25 september hebben de kinderen een toets van Meander. De kinderen hebben de
afgelopen weken thema 1 behandeld. Ondertussen heeft Juf Milja alle kinderen een samenvatting mee
naar huis gegeven om te bestuderen. Ook op school worden de belangrijkste dingen nog een keer herhaald.
Juf Alinda, juf Marja: De juffen van groep 7-8 worden dinsdag 22 september bij de laatste cursusdag
over executieve functies verwacht. Juf Milja geeft les aan de kinderen van groep 7-8.
Kinderboekenweek: De Kinderboekenweek staat dit jaar in het teken van vroeger. Het thema is En
toen… Tijdens de Kinderboekenweek wordt de aula omgetoverd tot een museum. Vanaf 21 september
mogen de kinderen spullen van vroeger meenemen. Met jullie hulp kunnen we een mooi en leerzaam museum inrichten.

1

