We zijn al bijna halverwege het schooljaar, een mooi moment om even terug te kijken
op de afgelopen maanden.
We hebben het in deze tijd helaas vooral over alles wat niet door mag gaan, maar als
ik terugkijk word ik toch wel blij van alle activiteiten die we tot nu toe wel hebben
kunnen doen: gastlessen bij gym, een verkeersactiviteit in de klas met een
fietssimulator, de verjaardag van juf vieren, een bezoek aan het Rijksmuseum,
activiteiten en boeken lenen bij de
bibliotheek, startgesprekken op
school, een inloop/informatie avond
op school, de Kinderboekenweek,
voorlezen bij groep 1 en 2, het
Schoolontbijt, een bezoek aan het
Vlechtmuseum, de Sinterklaasviering
en samenwerkactiviteiten met de
kinderen uit de andere
bovenbouwgroepen.
Naast al deze leuke en gezellige activiteiten wordt er natuurlijk vooral ook heel hard
gewerkt en veel geleerd. We werken dit jaar met 2 nieuwe methodes; Getal en
Ruimte junior en Atlantis. Dit was eerst even wennen, maar dit loops inmiddels super.
De kinderen uit groep 7 hebben steeds beter door waarvoor ze leren, ze nemen hierin
ook steeds meer hun eigen verantwoordelijkheid.
Natuurlijk is binnen onze groep ook vaak aandacht voor sociale vaardigheden. We
werken als Vreedzame School veel vanuit samenwerking. Naast de lessen van de
Vreedzame School komen tijdens de lessen en dagelijkse situaties regelmatig zaken
naar voren waar we op in kunnen haken. Hierdoor ontstaan soms de mooiste
gesprekken met en reacties op elkaar.
Ik kan niet vaak genoeg zeggen hoe ontzettend trots is op ze ben! Het is echt
genieten met deze groep!
Het jaar 2022 is nu net van start en op de
volgende pagina kunt u lezen wat de grootste
wens is van de kinderen voor het komende jaar.
Mijn grootste wens??? Dat het komende half jaar
met deze groep net zo leuk wordt als de afgelopen
maanden!
Groeten juf Desy

Mijn grootste wens voor dit jaar is……….
Aimee: …. dat ik op mijn nieuwe paardje kan gaan rijden.
Jesse: …. dat we weer meer mogen sporten.
Jente: …. dat ik goede Citoscores haal.
Kenan: …. dat ik gescout ga worden voor een goede voetbalclub.
Jaylinn: …. dat ik net als mijn andere vriendinnen ook Robux krijg.
Levi: …. dat ik goede Citoscores haal.
Djaycee: …. dat we weer meer mogen.
Liv: …. dat Corona weggaat.
Timo: …. dat ik goede Citoscores haal en dat ik beter ga uitslapen.
Sidney: …. dat ik niet te laat kom.
Oona: …. dat we niet weer in lockdown komen.
Denley: …. dat ik netter leer schrijven.
Thije: …. dat Corona voorbij gaat en dat ik met mijn familie iets leuks kan doen.
Daan: …. dat Corona stopt.
Aimy: …. dat ik een hoog cijfer krijg voor mijn werkstuk en presentatie.
Thijn: …. dat ik nog beter kan mountainbiken.
Sofie: …. dat ik met mijn dansteam een wedstrijd mag doen en winnen.
Nora: …. dat de restaurants en pretparken weer open mogen.

