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VOGELS IN DE WINTER
Op vrijdagochtend 1 februari gaan de groepen 5 en 6 zich bezig houden met het project
“vogels in de winter”.
Onder leiding van hulpouders en ouders van de natuurcommissie gaan de
leerlingen allerlei aspecten van de vogels onderzoeken. Zo gaan zij de anatomie van vogels
bekijken en in het bijzonder snavels, poten en veren.
Ook zullen de leerlingen zich bezig houden met het voedsel voor de vogels in de winter.
Dit project zal plaatsvinden in de koffiekamer van de school. Wij zoeken per groep nog enkele hulpouders die de leerlingen kunnen begeleiden in kleine groepjes.
Hulpouders kunnen zich aanmelden bij de groepsleerkracht.

KEIGAAF PROJECT ‘’CHALLENGE ME’’
Vandaag zijn we in de groepen 5 t/m 8 gestart met het project ‘’Challenge me’’. In elke klas
hangt een poster met daarop de verschillende challenges die de leerlingen mogen uitvoeren.
De challenges hebben elke week een ander thema dat te maken heeft met gezond gedrag;
namelijk samenwerken, voeding en bewegen. Ze hebben hiervoor 4 weken de tijd. Elke week
wordt er een filmpje getoond waarin een challenge te zien is. De challenges worden individueel afgevinkt maar het gaat erom dat de leerlingen als klas de meeste challenges uitvoeren. Want de klas die de meeste challenges uitvoert, verdient een mooie klassenprijs. Een
klassenprijs in de zin van gratis workshops in bijvoorbeeld free runnen/dansen/boxen/etc.
aangeboden door Dynamo Jeugdwerk.

OPBOUW WEET JE VEEL IS EEN WERELDKRANT!
Onze schoolkrant mag zich verheugen op vele bezoekers. Sinds de vorige uitgave (3 december 2018) is onze pagina al ruim 450 keer bezocht. En onze bezoekers komen niet alleen uit
Nederland, maar uit zeker 34 andere landen. U leest er meer over in onze 2 e editie van de
schoolkrant.
Een aantal groepen heeft weer een bijdrage geleverd. De kinderen van de kinderredactie
hadden het erg druk met de citotoetsen en hun verslagen zijn nog niet allemaal af. Toch zijn
zij al wel druk bezig geweest voor de schoolkrant; een paar verslagen zijn al te bewonderen.
Ook de vaste rubrieken “Co-creatie” en “Geef het toetsenbord door aan…..” ontbreken nu
niet. Evenals de allerlaatste nieuwtjes van onze school. Als u benieuwd bent kom dan snel
een kijkje nemen. De krant is vandaag, maandag 28 januari 2019, weer bijgewerkt en u kunt
hem vinden op: https://www.opbouwweetjeveel.nl/
Veel plezier met lezen en bekijken!!!!
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NASCHOOLSE ENGELSE LES GROEP 2 GEWIJZIGDE DATA
Na de Carnavalsvakantie starten de naschoolse Engelse lessen voor groep 2. U kunt uw
kind(eren) opgeven voor deze naschoolse activiteit via de e-mail bij Yvonne Quicken
yvonnequicken@hotmail.com Data: 1, 8 en 15 april en 6 en 13 en 20 mei.

DE OPBOUW OP WIELEN
Woensdag 6 februari(zie de kalender) is voor de groepen 3 t/m 8 de vierde editie van de
Opbouw op Wielen. De groepen 3 t/m 8 mogen deze dag weer tijdens de kleine pauze eigen
‘materialen op wielen’ meenemen; rolschaatsen/skates, een skatebord/flowboard, een step
of space scooter (géén fietsen of oxboards).
Het gebruik van deze materialen gebeurt altijd onder begeleiding van een leerkracht, maar
blijft op eigen risico.
Bij deze ‘materialen op wielen’ hoort natuurlijk ook bescherming, zoals knie-, elleboog- en
polsbescherming. Bij onervaren skaters is een helm ook een vereiste. Voor deze bescherming
dient iedereen zelf te zorgen.
De kinderen uit de groepen 4 t/m 7 worden deze dag om 08.40 uur buiten opgehaald door de
eigen leerkracht en zij begeleiden de kinderen met “het parkeren” van de materialen in de
speelzaal.
De leerlingen van groep 3 mogen om 08.35 uur met hun ouders naar binnen, de eigen leerkracht staat bij de speelzaal om de materialen op de juiste plek te zetten.
De groepen 7B en 8 zetten hun materialen wél gewoon bij hun klas in
de BOR. Ook de kleinere materialen kunnen gewoon naar de eigen klas
worden meegenomen.
Let op!! Er mag géén gebruik worden gemaakt van de materialen op
wielen voor en na schooltijd, dit in verband met de veiligheid en drukte op de speelplaats.

TIMMEREN IN GROEP 2
In de kleutergroepen wordt hard gewerkt aan het ‘thuis in mijn huis’. Daarom hebben de
kinderen van de groepen 2 op woensdag 23 januari mogen klussen. Gelukkig hoefden de
kinderen dit niet alleen te doen, maar hebben we hulp gekregen van vaders, moeders en
opa’s. Met hout, hamers en spijkers zijn de kinderen aan het werk gegaan en zijn er mooie
kunstwerken gemaakt. Wij willen de ouders en opa’s bij deze nogmaals bedanken voor hun
hulp.

Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Harry Voss, directeur
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