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Agenda
Wo 5 feb

OV vergadering

Ma 10 feb

Inschrijven adviesgesprekken gr. 8

Di

Anita Ketelaar van CJG (v.a. 8.20u)

11 feb

Vrij 14
feb
Ma 17 feb

Groep 1/2 vrij
Infoavond nieuwbouw inloop 19.00 uur
Locatie Kindcentrum De Wiekslag

Di 18 feb

Adviesgesprekken gr. 8

Wo 19 feb

Adviesgesprekken gr. 8 + Carnaval

Do 20 feb

Nieuwsbrief

Vrij 21 feb

Rapport mee groep 1 t/m 7

Ma 24 feb

Voorjaarsvakantie (t/m 28 feb.)

Algemeen nieuws
De nationale Voorleesdagen

De Nationale Voorleesdagen worden jaarlijks gehouden
om het voorlezen aan jonge kinderen die zelf nog niet
kunnen lezen te stimuleren. Voorlezen aan kinderen is
belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het
taalgevoel, vergroot de woordenschat en bovenal
bezorgt het de kinderen veel leesplezier! Ieder jaar wordt
het prentenboek van het jaar voorgelezen in de
bibliotheek. Dit jaar was dat het
prentenboek Moppereend. De kinderen van groep 1/ 2
en groep 3/4 waren afgelopen vrijdag op bezoek bij de
bibliotheek om naar het verhaal te luisteren. Behalve
luisteren naar het spannende verhaal, hebben de
kinderen ook nog een lied geleerd over de eend. Kortom
het was weer een groot succes!

Nieuws vanuit de groepen
Groep 1/2
We hebben drie nieuwe kinderen in onze groep
gekregen: Valentino
in groep 2 en Lotte
en Tasnim in groep
1. Welkom bij ons op
school. Jullie horen
er al helemaal bij.
Op donderdagochtend krijgen we
een aantal dans- en
bewegingslessen, die
gegeven worden
door studente
Amber. Ze volgt de
opleiding tot dansdocente bij Artez. De kinderen
genieten er erg van!
Nieuws uit groep 3/4
Elke maandag hebben wij muziekles van juf Atie.
Wij zingen niet alleen liedjes, maar maken ook
kennis met verschillende muziekinstrumenten. De
kinderen leren ook noten lezen en dat is best wel
moeilijk. In het voorjaar laten we de ouders horen
wat we allemaal geleerd hebben. Gelukkig duurt
dit nog even en kunnen we nog hard oefenen!

Groep 5/6
Groep 5/6 heeft al een aantal maanden muziekles
van meester Hielke. Hij weet ons erg enthousiast
te maken voor muziek. We leren spelen op
verschillende instrumenten en leren ritmes
klappen en lopen. Meester Hielke is natuurlijk al

Groep 8
met pensioen maar is dol op muziek. Wij hebben
het geluk dat hij bij ons vrijwillig les wil geven.
Deze week was onze stagiaire Kaylee voor het
laatst. We hebben het erg fijn gevonden dat ze als
klassenassistent ons heeft geholpen bij tal van
activiteiten.
We wensen haar erg veel succes bij het lopen van
de verdere stages.

Beste ouders/verzorgers,
Wij zijn Nora en Jillana! Wij gaan jullie alles
vertellen over de afgelopen maand.
Op donderdag 9 januari zijn de kinderen van
groep 7 en 8 naar Technoplaza geweest. Sommige
kinderen hebben geprogrammeerd, een tas
gemaakt of huisje van hout getimmerd of
gesoldeerd. Je doet tijdens deze dag steeds iets
anders.
De afgelopen week is er al hard gewerkt aan
de CITO. We hebben al gewerkt aan rekenen en
spelling. Van de juffen hebben we gehoord dat
iedereen weer is gegroeid 😊!

Groep 6/7
Knutselen Keith Haring, tangram en gevoelens
Wij van groep
6/7 hebben het met
de Vreedzame school
over het onderwerp
gevoelens. Dit onderwerp
zijn ze nu aan het
behandelen. Het is
een leuk onderwerp
vinden we zelf, en een
belangrijk onderwerp.
Keith Haring was een beroemde kunstenaar; hij
schilderde en tekende harten en dat past ook bij
gevoelens. Ook zijn we dit aan het behandelen
met handvaardigheid. Je kunt er namelijk leuk
mee werken. We zijn ook aan het knutselen en
kijken wat voor een effect het heeft met: krijt,
stift, ecoline en verf. We hebben ook gewerkt met
tangram. Dan ga je met papier vormen knutselen
en daar zijn hele mooie resultaten van
gekomen.
Lucas en Hidde

We zijn ook nog bezig geweest met ‘De minuut
van groep 8’. Dit is een onderdeel van muziek,
er wordt dan een liedje gekozen en gaan we de
maandagen en dinsdagen (bij juf Romy) lekker
oefenen met het liedje zingen. Lotte en Melissa
hebben ons begeleid tijdens het zingen. Inmiddels
is het eerste liedje opgenomen.
Het liedje die we gezongen hebben is …………..
Tones And I – Dance Monkey!
Al met al kun je zeggen dat we hard gewerkt
hebben de afgelopen weken!
Vriendelijke groeten van Jillana en Nora!

