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Verjaardag:
Jorn (gr 1-2), van harte gefeliciteerd!
Fijne verjaardag!
Click Magazine
Bijgevoegd bij dit Zwart op Witje treft u een schrijven van Click aan.
De kinderen hebben het magazine al mee naar huis genomen.
Eindcito groep 8
Op 17, 18 en 19 april gaan onze leerlingen van groep 8 de eindtoets van Cito maken.
Wij wensen ze uiteraard heel veel succes toe!
Koningsspelen
Het is bijna weer zover… Koningsdag. Omdat we op vrijdag 27 april vrij zijn, vieren we de
Koningsspelen op vrijdag 20 april. We zullen deze ochtend samen, in de klas, ontbijten. Het
ontbijt wordt verzorgd door de organisatie van de Koningsspelen. Ook spelen we deze dag
een aantal leuke spellen, hiervoor is het fijn als de kinderen makkelijk zittende kleding aan
hebben.
Wij hebben er zin in en maken er een sportieve ochtend van!

Groep 7/8 heeft zelf les gegeven
De aanleiding dat wij zelf les gingen geven was toen Lena vroeg aan juffrouw Pauline of wij
als juffrouw Pauline er was een keer les mochten geven aan de klas. Maar vandaag kwam
juffrouw Pauline invallen voor juffrouw Linda. Alleen de stagiair geeft normaal les maar die
was ziek en juffrouw Pauline had nog geen les voorbereid dus kwam het idee dat wij zelf les
gingen geven.
De kinderen Lena, Lonne, Pien, Kim, Bart, Wouter, Staf, Izaline, Nine en Jochem hebben les
gegeven in hun eigen klas.
Lena en Lonne hebben een rekenles gegeven. Lena aan groep 7 en Lonne aan groep 8.

Pien heeft het oefendictee gegeven. Kim en Bart hebben de spellings les aan groep 7
gegeven.

Wouter heeft de drama les gegeven

Nine en Jochem hebben de crea les gegeven

Izaline en Staf hebben Blits gegeven aan groep 7.
Elke keer als er iemand een les had gegeven, gingen we met heel de klas daarna tops geven
voor die kinderen. De kinderen die les gingen geven namen het heel serieus. De kinderen
moesten natuurlijk ook met dingen rekening houden.

Zo heb ik het ervaren:
Ik vond het super leuk om les te geven. Het was wel ooit moeilijk. Voor de kinderen die het
lastiger vonden moest ik meer geduld hebben en het was dan wel ooit moeilijk om het op
een andere manier uit te leggen. Ik heb er heel veel van geleerd. Van te voren moest ik de
voorbereiding maken. De staartdelingen die lukten de hele tijd niet dus toen ging ik
meekijken en helpen maar, ze deden het wel op de goede manier dus toen wist ik niet zo
goed wat ik moest doen. Ik kreeg best veel tops en dat was fijn.
Groetjes, Lonne
Zo heb ik het ervaren:
Ik zelf heb geen les gegeven, maar het is natuurlijk wel anders als je klasgenoten je les
geven. Ik vond dat ze erg hun best daarop hebben gedaan dat kon je wel merken. Het leek
net alsof ze al echt een juffrouw/ meester waren. De kinderen wisten je ook gauw te helpen
als je iets niet snapte.
Groetjes ,Juul
Inval juffen en meesters
Als er een juf of meester ziek is, hebben we voortaan genoeg invallers. De nieuwe juffen en
meesters van groep 7 en 8 kunnen lesgeven alsof ze het al jaren doen.
Het eerste half uur van de ochtend hebben ze de geplande lessen voorbereid. Ze hebben de
les gegeven en daarna hebben we die met elkaar geëvalueerd. De leerlingen die geen les
gaven, hebben het ook super goed gedaan; ze namen hun nieuwe juf of meester zeer
serieus. Ze hebben dan ook veel tops en zelfs applaus gekregen voor hun lesgeven. Uiteraard
was ik super trots op alle kinderen uit groep 7 en 8.
Groetjes, juf Pauline

