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Agenda
20 februari
21 februari
23 februari
27 februari t/m 3 maart

Kuvo voorstelling groep 3
Studiedag, alle kinderen vrij
8-sprong feestdag
Voorjaarsvakantie

Nieuws uit Groep 3
Deze week hebben de kinderen hun eerste rapport mee naar huis gekregen.
We hebben het rapport met de kinderen besproken, iedereen had wel iets op het
rapport om trots op te zijn.
We zijn gestart met het aanleggen van een portfoliomap. In deze map mogen de
kinderen werkjes verzamelen waar ze trots op zijn. Het is nog even wennen
maar sommige kinderen zijn al druk aan het verzamelen.
Inmiddels zijn we ongeveer op de helft van het schooljaar en is er ook een
verandering in de lesstof merkbaar. Zo gaat het bij het lezen nu vooral om het
tempo van het lezen en het begrijpen van de tekst, de letters zijn nu allemaal
aangeboden. De kinderen moeten nu echt kilometers gaan maken met lezen,
niet alleen op school maar ook thuis blijft dit belangrijk.
Op rekengebied gaan de kinderen ook steeds meer “gewone” sommen maken en
deze ook leren automatiseren (uit het hoofd leren).
Bij de lessen van de Vreedzame school zijn we bezig met gevoelens. Elke
ochtend wordt de kinderen gevraagd hun vlaggetje in een gevoelkoker te
stoppen die past bij hun gevoel op dat moment. We hebben een time out plek
voor als je boos bent en even af moet koelen en we leren hoe je een ander kunt
helpen bij een vervelend gevoel. Als je een ander probeert te helpen dan ben je
een hulptijger!
We hebben een start gemaakt met aardrijkskunde. We hebben het over de eigen
omgeving, een wijk en bekijken wat daar allemaal te doen is.
Naast al het leren hebben we ook een gezellige Kuvo voorstelling in het
vooruitzicht, namelijk op maandagmiddag 20 februari in de Vriendschap. U heeft
hier inmiddels een mail over ontvangen.
Nieuws uit Groep 6
Museumbezoek
Eind januari is groep 6 naar het Stedelijk Museum geweest. Vóór dit bezoek
hebben we het in de klas gehad over de kunststroming De Stijl en maakten de
kinderen een schilderij met als titel De Stijl – Mijn Stijl.
Omdat we wat eerder in Amsterdam waren dan gepland, hebben we een korte
wandeling gemaakt over het Museumplein. Hierbij hebben we de drie grote
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musea van buiten bekeken: het oude gebouw van het Rijksmuseum, de ‘twee’
gebouwen van het Van Goghmuseum (die ondergronds toch met elkaar
verbonden zijn) en natuurlijk de ‘badkuip’ van het Stedelijk Museum dat aan het
oude gedeelte gebouwd is.
In het Stedelijk Museum kregen we
meteen al de Rietveldstoel in het oog.
Daarna werd de groep in tweeën
gedeeld. Iedere groep kreeg een
rondleiding.
Daarbij lieten de kinderen al snel zien
dat ze veel wisten over De Stijl. In een
rap tempo gingen we langs schilderijen
van o.a. Mondriaan, Doesburg en Van
der Leck. Het was zo leuk om te zien
dat kinderen bepaalde schilderijen
herkenden van de lessen. Toen we bij
de slaapkamer van Rietveld waren
aangekomen, kreeg een aantal leerlingen Victory Boogie Woogie in het oog.
Onze gids vertelde dat dit niet de echte was; na de Tweede Wereldoorlog had dit
museum niet het geld om het schilderij aan te kopen. Toch zagen ze wel in dat
het een belangrijk stuk was voor de moderne kunst. Dus lieten ze het namaken.
Halverwege de ochtend volgden we een workshop; in kleine groepjes werden
m.b.v. rubberen vormen stijlachtige composities gemaakt. Hiervan werden foto’s
gemaakt. Meteen daarna mochten de groepjes een compositie in hun eigen stijl
maken en ook deze werden op de foto gezet.
Een van de groepjes ging daarna nog langs de muurschildering met een
bloemvormig raam. Sommigen hadden al meteen door dat deze gemaakt is door
Karel Appel. Deze muurschildering is door de kunstenaar aangebracht in het
restaurant van het oude museum. Nu is het echt een onderdeel geworden van
de tentoonstelling. We hebben ook nog bij een schilderij van Kadinsky geluisterd
naar de muziek die hem inspireerde hiervoor. We probeerden te zien of we
stukjes van de muziek in het schilderij konden herkennen.
Het is zo leuk om te zien hoe ieder het bezoek beleeft: de één is opeens onder
de indruk van een kunstwerk, de ander vindt het leuk om schilderijen waarover
we gesproken hebben, in het echt te zien en natuurlijk is het sowieso een
leukere dag dan de hele dag op school. We hebben ook nog een stijlfoto
gemaakt met onze rode, gele, blauwe, witte of zwarte boterhamtrommeltjes.
Jammer genoeg was Suzanne deze dag ziek, terwijl haar moeder wel meeging
als begeleiding! Gelukkig kreeg iedere leerling een vrijkaart om met het gezin
naar het museum te gaan en kan ook Suzanne dus nog gaan…
Jacqueline, bedankt voor je hulp!
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**************
Open dagen
Dit voorjaar hebben wij op twee woensdagen een open dag voor
belangstellenden en nieuwe ouders. Op 15 maart is het Nationale Daltondag én
is het stembureau in onze school gehuisvest. Een prima dag om de deuren voor
iedereen open te zetten! Van 9.00 tot 11.30 uur is er de mogelijkheid om een
kijkje in de school te nemen en uitleg te krijgen over ons daltononderwijs.
De tweede open dag is op 12 april. Dan organiseren de 5 scholen in Molenvliet
de open scholen route. Van 9.00 tot 12.00 uur is er dan voor alle
belangstellenden de mogelijkheid om de 5 scholen te bezoeken.
Kent u ouders met kleine kinderen die zich willen oriënteren op een basisschool?
Geeft u dan onze open dagen als tip door!
Achtsprongfeest
In de vorige Achterban heeft u al een en ander over het Achtsprongfeest kunnen
lezen. Nog even de belangrijkste zaken op een rij:
Het feest is op donderdag 23 februari. Het thema is ‘Wij zijn sportief! Ik ben een
ster!’.
’s Ochtends mogen de kinderen verkleed op school komen. De mooist verklede
kinderen winnen een prijsje. Gedurende de ochtend zijn er twee rondes waarbij
er in alle klassen leuke en sportieve spelletjes te doen zijn. Hiervoor kunnen we
wel wat hulp gebruiken. Op alle klassendeuren hangen inmiddels
inschrijfformulieren.
Ook de inschrijfformulieren voor de taartenbakwedstrijd en Achtsprong’s got
talent hangen op de deuren. Let op: Het inschrijven voor Achtsprong’s got talent
kan t/m vrijdag 17 februari. Het oefenen voor deze talentenjacht moet thuis
gebeuren. In de week van de 23ste zijn er voorrondes in alle klassen.
Voor de taartenbakwedstrijd mogen kinderen zich alleen, of met z’n tweeën
inschrijven. Natuurlijk mogen alle kinderen en hulpouders een stukje (of
misschien wel twee stukjes) taart proeven.
Oudercommunicatie
Binnenkort gaan wij werken met het digitale communicatieplatform Social
Schools. De berichtgeving naar ouders zal zoveel mogelijk via dit platform gaan
verlopen en papieren brieven en intekenlijsten gaan vervangen. Wij maken
hiervoor gebruik van het mailadres dat wij al van u hebben. De mailadressen
beheren wij zelf binnen dit platform. In de eerste week na de voorjaarsvakantie
ontvangt u een activatielink zodat u berichten van ons kunt gaan volgen via
Social Schools.
Hoofdluizen
Wij verzoeken alle ouders/verzorgers alert te blijven op hoofdluizen. Wilt u uw
kind(eren) thuis regelmatig controleren en indien nodig behandelen (aangeraden
wordt om in ieder geval gedurende 2 weken te kammen met een luizenkam).
Ook is het raadzaam om lange haren in staarten te dragen.
Mobiele telefoons
Veel kinderen nemen hun mobiele telefoon mee naar school. Wij hebben met de
kinderen besproken dat zij deze onder schooltijd, dus ook niet tijdens de
overblijf mogen gebruiken. Met name het maken van filmpjes van elkaar willen
wij hiermee voorkomen.
Herinnering ouderbijdrage
Op dit moment heeft de Ouderraad 58% van de ouderbijdrage binnen. Heeft u
de bijdrage nog niet overgemaakt dan verzoeken wij u vriendelijk dit alsnog te
doen. Met deze bijdrage kunnen wij diverse activiteiten voor de kinderen weer
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extra leuk maken. De ouderbijdrage is vastgesteld op € 25,- per kind en kan
overgemaakt worden naar: NL29 INGB 0000 1009 60, onder vermelding van
voor- en achternaam van uw kind en de bijbehorende groep.

Verjaardagen
14 februari
15 februari
16 februari
24 februari

Meryem, groep 1
Funda, groep 5
Finn, groep 7
Eva, groep 5
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