NIEUWSBRIEF
Maandag 27 januari 2020

jaargang 2019/2020 nr.22

AFSCHEID JUFFROUW ELKE
Morgen, dinsdag 28 januari is de laatste werkdag van juffrouw Elke op de Opbouw. Juffrouw
Elke heeft ruim 8 jaar gewerkt op onze school en heeft ervoor gekozen haar carrière op een
andere plaats voort te zetten. Morgen neemt juffrouw Elke afscheid van de leerlingen uit
haar groep. Het is de wens van juffrouw Elke om op informele wijze afscheid te nemen van
de ouders. U kunt dat morgenmiddag om 14.45 uur doen in het klaslokaal van groep 1/2A.
De ouder(s)/verzorger(s) van groep 1/2A zijn uiteraard al eerder op de hoogte gebracht van
het vertrek van juffrouw Elke.

HVO
De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt tijdens de HVO lessen. Hieronder is een
deel van de activiteiten beschreven.
In groep 4 hebben we werkbladen en tekeningen gemaakt en verhalen gelezen over de
thema’s wie ben ik, vriendschap, samen zijn, elkaar helpen, Sinterklaas en wensen. Tijdens de
afgelopen lessen hebben de kinderen allemaal een of meerdere wensballen gemaakt. Zij
mochten zelf iemand kiezen aan wie zij een wensbal wilden geven. Op deze bal hebben ze
mooie tekeningen gemaakt en een wens voor die persoon/personen geschreven. Op de foto
hieronder ziet u een aantal wensballen.
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In de groepen 5 en 6 kwamen de onderwerpen vriendschap, dieren, mensenrechten, kinderrechten en Sinterklaas aan bod. De kinderen hebben hierover werkbladen en tekeningen gemaakt, een spel gespeeld, kaarten geschreven en een filmpje gekeken. Tijdens de afgelopen
HVO les kregen we bezoek van Heleen, een gastdocent van Amnesty International. We hebben in de groepen gesproken over het onderwerp kinderrechten. De kinderen mochten vragen stellen en vertellen wat zij al wisten over het onderwerp. Heleen heeft ons een filmpje
laten zien over kinderrechten en iedereen een werkboekje (zie foto’s) gegeven waarin allerlei opdrachten staan. Deze opdrachten gaan o.a. over wie wij zelf zijn, waar onze naam vandaan komt en wat wij belangrijk vinden in ons leven. De komende les(sen) zullen we verder
werken in dit boekje.

In de groepen 7 en 8 hebben we de onderwerpen dieren, de natuur, Sinterklaas, mensenrechten en kinderrechten behandeld. De kinderen hebben hierover werkbladen gemaakt, toneelstukjes bedacht en laten zien, een filmpje gekeken, kaarten geschreven en gesprekken
gevoerd. Tijdens de afgelopen HVO les kregen we bezoek van Heleen, een gastdocent van
Amnesty International. Heleen heeft ons veel verteld over mensen- en kinderrechten. We
hebben in een opdrachtenboek gelezen en gezien hoe en waar kinderen in andere landen
leven. We hebben hier samen over gesproken en de kinderen hebben hun mening gegeven
over de foto's en verhalen.
Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Harry Voss, directeur
U krijgt uw nieuwsbrief nu digitaal. Mocht uw e-mailadres wijzigen, dan kunt u dat doorgeven via info@bs-opbouw.nl
Kent u ouders die de nieuwsbrief nog niet digitaal toegestuurd krijgen, vraag hen dan
ook ons snel een e-mail te sturen. Stuur uw mail naar: info@bs-opbouw.nl Voor alle overige vragen en of informatie kunt u dit e-mailadres ook gebruiken.
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