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Agenda
maandag

14 mei

dinsdag

15 mei

woensdag

16 mei

donderdag

17 mei
19 - 21 mei

weekopening, juf Lok
oefenen praktisch verkeersexamen, groep 8 (fiets
meenemen naar school)
praktisch verkeersexamen, groep 8 (fiets meenemen naar
school)
overleg bibliotheek, 16.00 uur
hoofdluiscontrole
studiemiddag team
dorpsschoonmaak
Pinksterweekend, maandag vrij

De meivakantie nadert z’n einde. Ik hoop dat iedereen van een goede vakantie heeft
genoten. Maandag beginnen we aan de al weer laatste periode van dit schooljaar.
Onvoorstelbaar zo snel een jaar gaat.
Godsdienst
In de vakantie viel Hemelvaart. We zijn nu op weg naar Pinksteren. De komende week horen
we deze verhalen.
Terugblik
We kunnen terugkijken op een goede laatste week voor de vakantie. Heel fijn dat bijna alle
ouders bij de afsluiting van het project waren. Omdat alles er zo mooi uitzag/ziet, laten we
de producten ook nog de komende week hangen.
i-Pads
De proefperiode met de i-Pads zit erop. Het was best wel even wennen voor de kinderen
alsook voor de leerkrachten om de laatste vrijdag voor de vakantie weer in het schrift te
moeten werken met rekenen. Binnenkort moet het besluit vallen hoe we het komend
schooljaar gaan werken. De kinderen hebben alvast wat voor- en nadelen op een rijtje gezet:

Pluspunten
- alles is overzichtelijker
- het werkt sneller
- het is leuk
- bij de toets krijg je gelijk je resultaat
- je ziet maar 1 som tegelijk
- je niveau wordt aangepast
- je hoeft niet alles op te schrijven
- je ziet hoeveel sterren je hebt per les.
- de spelletjes op Gynzy zijn leuk.
- mijn laatje is ruimer
- niemand kan afkijken,
- je kunt de i-Pad nog voor andere dingen gebruiken.
- je krijgt verantwoordelijkheid
- de juf kan snel zien hoe het gaat.
- als je het fout hebt gedaan, je het weer even opnieuw kan doen. ,
- je hoeft maar 1 ding mee te nemen.
- je kunt dingen snel opzoeken
- we gaan zo met de tijd mee
- je hoeft je eigen werk niet na te kijken
- als je iets niet snapt, kun je op een lampje drukken voor extra uitleg.
- het kan voorgelezen worden
- je krijgt een overzicht waar je kunt zien wat de fouten waren.
- je kunt beter vooruit werken
- ik kan oefenen wat ik moeilijk vind
minpunten
- soms loopt het vast; de verbinding is niet altijd goed
- hoe krijg je een rekencijfer?
- de werelden zijn wat saai.
- veel updates
- als je i-Pad leeg is dan kun je niet werken
- als het kapot gaat, is het erg duur.
- je ziet soms niet de hele som

Verkeersexamen
Dinsdag doet groep 8 praktisch verkeersexamen. Maandag gaan we oefenen in Emmeloord.
De kinderen van groep 8 moeten op beide dagen hun fiets meenemen. Om mee te mogen
doen aan het examen moet ook de fiets in orde zijn. Er wordt gekeken of de remmen goed
werken en of de handvaten aan het stuur goed vast zitten.
Hoofdluiscontrole
A.s. woensdag worden de haren van de kinderen, zoals altijd na elke vakantie,
gecontroleerd. Graag niet al te veel gel en ingewikkelde kapsels op woensdag.
Ouderavond
Maandag 28 mei is de jaarlijkse ouderavond. U hoort hier binnenkort meer over.
Hartelijke groet, mede namens het team, Betty Lok-Zelhorst

