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o.a. in deze nieuwsbrief:
nieuws uit de bouwen, stagiaires

Activiteiten
en data
Vrijdag 9 februari:
Carnaval op school.
’s Middags zijn alle kinderen
vrij
Woensdag 14 februari:
Rapporten groep 2 t/m 8
Donderdag 15 februari:
Volgende nieuwsbrief
Maandag 19 t/m
donderdag 22 februari:
Ontwikkelingsgesprekken
Vrijdag 23 februari:
’s Middags vrij
Maandag 26 februari t/m
vrijdag 2 maart:
Voorjaarsvakantie

Nieuws uit de onderbouw
Groep 1
We zijn alweer aan het einde van het thema ‘winter’ gekomen. De
kinderen hebben hard gewerkt om de klas in winterse sferen te
krijgen. Er zijn o.a. sneeuwpoppen, Eskimo’s en mutsen gemaakt ook
hebben we een lied geleerd. Inmiddels zijn de winterse werkjes al
mee naar huis gegeven of in de trotsmap gedaan. Toch willen we
jullie nog even een kijkje geven tijdens het werken in de klas d.m.v.
de foto’s.

Vrijdag 9 februari
vieren we
carnaval, ’s
middags zijn alle
kinderen vrij
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In de onderbouw zijn wij van
start gegaan met het thema
Carnaval. De kinderen kunnen
zich verkleden in de
poppenhoek. Daarnaast
maken wij allen ons eigen
instrument.
Ook zijn wij druk aan het
oefenen voor onze optredens.
Jullie komen 9 februari toch
ook kijken?!

Welkom

dat de helft er al op zit en we
alle letters geleerd hebben!
Wel leren we nog het woordje
schip en de ‘sch’. Ook het
woordje ring en de ‘ng’
komen aan bod. Verder leren
we de hoofdletters lezen en
maken we een begin met
begrijpend lezen.
De kinderen gaan ook steeds
sneller lezen, zo knap!

Nieuws uit de
middenbouw
Groep 5
Met geschiedenis zijn we bezig
in thema 3, over de
Middeleeuwen. Daar leren
we: hoe ontstonden kastelen?
Wat hadden ridders voor
kleding aan?
Ridder werd je niet zo maar,
eerst werd je nog page of
schildknaap. Dat waren
hulpjes van de ridder.

Per 12 februari mogen wij op
school verwelkomen
in groep 1:
Merel Aalbregt
Veel plezier bij ons op school!

Juf Marcella
Vanaf begin van dit
schooljaar heeft juf Marcella
ons vrijwillig geholpen in de
onderbouw. Na de
voorjaarsvakantie wacht haar
een mooie, nieuwe uitdaging:
ze gaat als leerkracht aan de
slag op de Mariaschool in
Oudewater.
Heel erg bedankt voor je leuke
schrijfdanslessen aan groep 2
en alle hulp aan de kleuters.
Veel succes juf Marcella!
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Groep 3
Inmiddels zijn we alweer
gestart met boekje 7 van
Veilig leren lezen. Dit betekent

Bij Leefstijl gingen de laatste
lessen over eigenschappen:
waar ben je goed in? Wat
vinden anderen van jou en
herkennen anderen de
eigenschappen ook bij jou?
Hier hebben we aan gewerkt
d.m.v. werkbladen en bv. een
les met een schatkistje. Daar
een schatkaart bij tekenen,
was overigens best lastig..!
Groep 4/6
Groep 6 is met muziek bezig
met de vorm en opbouw van
popmuziek. Zo hebben we
met het lied Dr. DJ geleerd
wat er wordt bedoeld met
een intro, een couplet, een
voorrefrein, een refrein, een
brug en een intro. We hebben
zelfs geprobeerd om de juiste
bouwstenen in bekende
popliedjes te herkennen (zie
foto).

Al het harde werken moet natuurlijk ook beloond worden! In de klas doen we op
verschillende momenten tussendoortjes. Groep 4/6 vindt 'just dance' erg leuk!

Nieuws uit de bovenbouw
Schoonhovens College bezoek 18-1-18
Donderdag 18 januari is groep 8 naar het Schoonhovens College (locatie Vlisterweg)
gegaan. We kregen een rondleiding door heel de school. We hebben veel verschillende
dingen gedaan, bijvoorbeeld bij het vak techniek. Daar mochten we lassen. We mochten
ook mandarijnpoppetjes maken. Dit deden we bij koken en verzorging. En we gingen
proefjes doen bij het laboratorium en ook kregen we biologie daarna vingerpoppetjes
maken bij crea. Het was een heel leuk bezoek. Er gaan een paar kinderen van onze klas naar
het Schoonhovens College toe. Het was een leuke dag en hopelijk wordt het voor de
kinderen die er naar toe gaan hele leuke jaren.

Wilgenknotten
Donderdag 25 januari ging groep 7/8 wilgen knotten. We mochten grote en kleine tangen en
zagen gebruiken. We gingen heel veel takken van de wilgen afhalen. Bij het bos mochten
we alleen de kleintjes doen. We hebben heel veel takken gezaagd/geknipt. De takken
gingen naar de gemeente Krimpenerwaard. De gemeente gebruikt de takken voor dierennesten etc. We moesten alle takken op een hoop leggen.
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Stagiaires
Vanaf volgende week komen de volgende studenten bij ons stage lopen:
Groep 1: Jamiro Verkaik (dinsdag)
Groep 1/2: Niels de Boer (dinsdag en donderdag)
Groep 4/6: Romy Fleuren (dinsdag)
Groep 7/8: Marieke Janssen (maandag en dinsdag)
Wij wensen hen veel plezier en veel succes.

Nieuwe juf in groep 5
Juf Saskia Nobel is met ingang van deze week onze nieuwe intern begeleider. Dat houdt in
dat juf Saskia niet meer voor de groep zal staan.
Met ingang van volgende week zal juf Sharita van Ingen haar plaats, naast juf Linda
innemen. Juf Sharita is een bekende voor ons en voor de kinderen. Vorig schooljaar heeft zij
stage gelopen in de groep en kent de kinderen op haar duimpje.
We zijn blij dat we de juf weer op onze school terugzien en wensen haar heel veel succes.

Plusklas
Tijdens de plusklas wordt de laatste hand gelegd aan onze bordspellen. De pionnen en
dobbelstenen worden met veel precisie in elkaar gezet.
De kinderen kunnen niet wachten om met de spellen te gaan spelen.

Jarig!
2 februari
8 februari
11 februari
14 februari
Van harte gefeliciteerd!
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Mats den Outer
Kyron Baté
Thijs Eek
Nikki Straver

groep 3
groep 2a
groep 2 b
groep 1a

