INFORMATIE

MEI 2019 NUMMER 9
schooljaar 2018 – 2019

Geachte ouder(s)/verzorgers, beste leerlingen,
We hopen dat u samen met uw kinderen heeft genoten van een fijne meivakantie.
Voor de vakantie hebben we hard gesport tijdens de Koningsspelen en vierden we het
Paasfeest in de aula. In de vakantie zijn de schilders gestart met het schilderen van
de gangen. We gaan de muren nog opleuken met mooie muurstickers, zodat onze
school er steeds groener uit gaat zien!
In de maand mei staan er weer allerlei leuke dingen op de planning. We lopen mee
met de avondvierdaagse in Loosdrecht, er staan verschillende excursies gepland en
groep 8 gaat een begin maken met het oefenen voor de eindmusical! We hebben uw
hulp regelmatig nodig en doen dan oproepjes door middel van inschrijflijsten bij de
deur van de klas.
Onderaan deze nieuwsbrief staat het overzicht van de activiteiten en vrije dagen die
gepland zijn tot aan de zomervakantie. Houdt u goed in de gaten wanneer de kinderen
extra vrij zijn?
Een hartelijke groet, namens het hele team,
Willemien Trommel

METHODE ZAAKVAKKEN
Aan het begin van dit schooljaar zijn we begonnen met het uitproberen van nieuwe
methodes voor zaakvakken (natuur, techniek, geschiedenis, aardrijkskunde). In april
zijn we gestart met een proefperiode van de methode Blink. Ook in deze methode
worden de zaakvakken in thema’s aangeboden.

Juf Laura vertelt over het nieuwe thema in groep 5/6: Ik hou van Holland
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als onderwerp ‘Ik hou van Holland!’
Met behulp van de prachtige digibordlessen hebben we het gehad over:
-

De Nederlandse cultuur: wat is typisch Nederlands?

-

We zijn op een digitale safari geweest door Nederland, welke dieren leven waar.

-

Het Wilhelmus, hoeveel coupletten heeft het?

-

De Nederlandse grootmeesters & schilderijen.

We hebben met elkaar een woordweb gemaakt, dieren getekend en op de juiste plaats
in het land gehangen, het Wilhelmus gehoord & meegezongen. Dit hebben we op de
‘leerwand’ gehangen. De kinderen zijn onwijs enthousiast en er ontstaan erg leuke
gesprekken! Hieronder een aantal citaten van de leerlingen:
-

‘Typisch Nederlands bestaat niet vind ik, wij gebruiken toch ook dingen van de
andere landen, zoals woorden en eten?’

-

‘Ik wist niet dat wij zoveel verschillende dieren hebben in Nederland, ik hoef
niet meer naar de dierentuin hoor! Eerst maar is deze Big 5 zoeken.’

-

‘ Wie is die gast uit Hispanje waar ze in het Wilhelmus altijd over zingen?’

-

‘Oh, ik dacht altijd dat ik het hele Wilhelmus zong, maar ik ken de helft nog
niet eens…’

-

‘Nederlandse grootmeesters? Bedoelen ze
dus meester Quinten?’

Deze week sluiten we het thema af.
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in groep 7/8:
Komende vrijdag zal groep 7/8 starten met de nieuwe
methode Blink. We beginnen met een biologie-thema
dat gaat over het ontdekken van de basisgevoelens,
verliefd

worden,

houden

van,

relaties

en

de

voortplanting. De lessen van Blink bestaan uit het
voeren

van

gesprekken,

uitwerken

van

een

onderzoeksvraag, filmpjes kijken, spelletjes spelen en knutselen. Dit doen wij in
combinatie met de lessen van de Vreedzame School. Op deze manier hopen we met
elkaar het onderwerp zo goed mogelijk te behandelen.

MUSICAL GROEP 8
Over iets meer dan twee maanden is het al zover: de eindmusical van groep 8! Voor
de meivakantie hebben we als klas een musical uitgezocht en de rollen besproken. In
de meivakantie hebben de leerlingen allemaal hard geoefend zodat we nu echt kunnen
starten met oefenen. Het acteren, dansen en zingen zal in het begin wat gek zijn,
maar met zoveel enthousiasme van de leerlingen gaan we een fantastische musical
neerzetten!

Juf Maartje

SCHOOLTUIN
Komende week starten we weer met werken in
de schooltuin. We zijn blij dat we daar zoveel
hulp bij krijgen! Samen met de moestuincoach
hebben we gekozen voor een eenvoudig
zaaischema, waarbij elke groep vier gewassen
zaait. Zo hebben we aan het einde van het
seizoen van elke groente lekker veel, en kunnen
we er met zijn allen van eten! Natuurlijk
vergeten we de bijen niet, een aantal bakken is gereserveerd voor wilde bloemen!

AVONDVIERDAAGSE
In de bijlage ontvangt u een bericht van Bink Kinderopvang. Zij verzorgen elke avond
tijdens de avondvierdaagse een maaltijd waar alle kinderen zich voor kunnen
inschrijven, ook als zij normaal gesproken niet op de naschoolse opvang zitten.

KALENDER MEI
15 mei

controle hoofdluis

20 – 23 mei

Avondvierdaagse

24 mei

groep 1 - 4 vrij & groep 5-8 om 12 uur uit
excursie bibliotheek groep 5/6

29 mei

tijd rapportengesprek kiezen

30 mei

Hemelvaartsdag – alle leerlingen vrij

31 mei

Alle leerlingen vrij

KALENDER JUNI
10 juni

Pinksteren – alle leerlingen vrij

11 juni

groep 1 - 4 vrij

14 juni

spelletjesochtend groep 1 – 4

21 juni

studiedag team – alle leerlingen vrij

27 juni

rapportengesprekken

KALENDER JULI
1 juli

rapportengesprekken

3 juli

rapport mee naar huis

10 juli

afscheid groep 8

12 juli

alle leerlingen om 12 uur uit

