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Vakken
o Aardrijkskunde ----Meander
o Geschiedenis
----Brandaan
o Biologie
-----Naut
o Verkeer
-----Wijzer door het verkeer
o Taal
-----Taal Actief
o Spelling
-----ZLKLS
o Woordenschat -----Taal Actief Woordenschat
o Begrijpend lezen -----Nieuwsbegrip
o Muziek
-----123 zing
o Gym
o Studievaardigheden---Blits
o Tekenen/handvaardigheid
o Schrijven
------Schrijven in de basisschool
o Rekenen
------Wereld in Getallen/Snappet
o Engels
------Take it easy
o Kanjertraining ------Kanjertraining
o Snappet
------tablets
Spreekbeurt
o Thuis voorbereiden volgens een format dat de kinderen meekrijgen
o Intekenlijst met datum hangt in de klas
o Kinderen mogen gebruik maken van een PowerPoint of Presi presentatie
o Onderwerpen en boeken in overleg
o Het liefst op usb-stick; wel van te voren laten testen op school
o Niet voorlezen!!!
Techniek bijeenkomsten
o Dinsdag 4 oktober
08.45-11.45 uur
o Vrijdag 25 november
08.45-11.45 uur
o Donderdag 26 januari 08.45-11.45 uur
o Vrijdag 17 maart
08.45-11.45 uur
o Dinsdag 2 mei
12.30-15.30 uur
o Dinsdag 4 juli
08.45-11.45 uur
Te laat komen
o Bij goede reden even bellen; 0314-661863
o Anders *3 min. na schooltijd inhalen
Dodenherdenking 4 mei
o 2 leerlingen mogen een gedicht voordragen; t.z.t. meer informatie
Arts bezoek
o Mailen of briefje van te voren aan de leerkracht
Computergebruik
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o Wees bewust van Social Media en de impact hiervan.
Leesbevordering
o Thuis veel lezen
o Op school biebbezoek en biebbezoek ’s-Heerenberg
Nieuwsbrief
o Iedere twee weken komt deze uit
o Deze wordt aan een bij ons bekend mailadres gestuurd
o Mocht u deze niet ontvangen, geef dan even het goede mailadres door
SOS kaartje
o Gegevens(noodnummers) controleren en evt. aanvullen
Huiswerk
o Huiswerk spelling maken
o Huiswerk zaakvakken leren(dit wordt via de mail kenbaar gemaakt)
Verjaardagen
o Juf Marion
o Juf Aranka
02 mei
o Meester Patrick 11 april
o De kinderen mogen hun verjaardag in de klas vieren en verantwoord trakteren. Wel
even van te voren aangeven wanneer en hoe laat
Gymspullen/huiswerk vergeten
o Niet mee gymmen(3 keer is trakteren)
o Altijd gymschoenen aan
o Huiswerk niet mee, is na schooltijd maken
Klassendienst
o Max. 15 min. langer op school
o Even vegen
o Planten water geven
o Computers uit/ramen dicht
o Tablets aan de oplader
Gebruik mobiele telefoon op school/klas
o In principe hebben de kinderen geen telefoon nodig op school. Het is van belang dat de
kinderen, als ze deze onverhoopt toch nodig hebben, aan het begin van de dag,
inleveren bij de eigen leerkracht. Aan het eind van de dag kan uw zoon/dochter deze
telefoon weer ophalen.
Verkeersexamen
o Donderdag 6 april schriftelijk
o Praktijk wordt in overleg met de andere ’s-Heerenbergse scholen besproken
Montferland Run(begin dec), Schoolvoetbaltoernooi(begin april)
o Er is altijd een mogelijkheid om hieraan mee te doen. Meer informatie volgt rond die
periode

Mocht er iets zijn, dan kunt u altijd mailen naar de volgende mailadressen. Te weten:
a.janssen@pro8.nu en p.vandenbosch@pro8.nu
Aranka Janssen
Patrick van den Bosch
Leerkrachten groep 7
Mariabasisschool
0314-661863
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