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Nieuws uit het team
Voorbereidingen open dag
De afgelopen week was het een drukte van
belang op school. Leerkrachten en leerlingen
bereiden zich voor op de open dag. In de hal werd
een decor gebouwd waar je met Ellert op de foto
kunt. In week 13 is de foto klaar. Meneer Bert
richtte een koffiehoekje in en een lid van de
activiteitencommissie zocht in haar keuken een
grote pan om de bruine bonen warm te maken.
De Cito eindtoets
De leerlingen van groep 8 hebben in februari de
eindtoets gemaakt. Woensdag 13 maart zijn de
resultaten met de ouders besproken. De
leerlingen hebben naar verwachting gepresteerd.
Als groep zitten we iets boven het landelijk gemiddelde. Een goede uitslag waar we trots op
mogen zijn.
Paasviering
Op donderdag 28 maart gaan we het paasfeest vieren. Deze paasviering wordt gehouden in één
van de klaslokalen. Alle kinderen en leerkrachten werken mee aan deze viering. Deze viering zal
worden gehouden aan het eind van de morgen. Vooraf mogen de leerlingen paaseieren rondom
het schoolgebouw gaan zoeken. Na de viering gaan de leerlingen in het lokaal van groep 1/2
genieten van een paasmaaltijd. Om 13.00 uur is deze maaltijd afgelopen. De leerlingen zijn dan
vrij. De activiteitencommissie verzorgt de paasmaaltijd.
Nieuws uit de schoolkring
Deze week hebben de ouders die mee willen werken aan de broodschool een brief ontvangen. We
hopen dat we snel concrete afspraken kunnen maken. We houden u op de hoogte.
Werken aan wat werkt
Ik kan zeggen wat ik vind
“Nou, daar heeft die van mij geen moeite mee,” zult u misschien
zeggen.(zeker als uw kind al wat ouder is)Maar écht voor je eigen mening
opkomen? Dat is soms heel erg moeilijk! En kiezen, zeggen wat je zelf
vindt, vinden veel kinderen ook moeilijk. “Wat vind jij, zullen we morgen
naar …. ?” en dan oprecht luisteren en doorvragen, zal voor uw kind het
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signaal zijn dat zijn of haar mening ook telt. Vraag de komende weken regelmatig: ”Wat vind jij?”
en benoem als uw kind zijn mening geeft of leuk vertelt over iets wat hij of zij heeft meegemaakt.
“Jij kan goed vertellen zeg!!Ik vind het leuk om te horen wat jij er van vindt.”
Nieuws uit de groepen
Kleuternieuws
Eerst wil ik de ouders bedanken voor de fijne gesprekken. Het is goed om af en toe contact te
hebben.
De kleuters werken nog steeds over grootmoederstijd. Iedereen bedankt voor de de oude dingen
die we mochten lenen.
Woensdag zijn we naar het hunebedcentrum in Borger geweest. De kinderen vonden het erg leuk.
Eerst werd een verhaal over Oek verteld, daarna een rondleiding door het museum. We mochten
in een echt hunebed kijken en in het huis van Oek. Ook hebben we een trechterbeker of pot
gemaakt van klei. Deze kunt u zien op de open dag.
En natuurlijk alle andere werkjes van de kleuters.
Foto‟s van het uitstapje komen op de website van de school.
Na dinsdag a.s. gaan we natuurlijk werken over pasen. We leren een lied voor de paasviering. De
kleuters zingen het lied: de steen is weg. Deze kunt u vinden op you tube.
Groet, Jeannet.
Groep 3, 4 en 5
Allereerst wil ik alle ouders bedanken die meegeholpen hebben met handvaardigheid of
vanmiddag nog komen helpen. Zonder jullie hulp was het niet gelukt.
Ook in de projectweken hebben we „gewoon‟ gewerkt aan de
dagelijkse dingen. Groep 3 heeft nu ook woorden geleerd als
licht, zacht, wacht en nu, ja, zo.
In groep 4 gaan we extra tijd besteden aan klokkijken omdat dit
lastig blijft. Het is nu half 3, hoe laat is het een kwartier later of
vroeger? Wilt u hier thuis ook eens mee oefenen?
In groep 5 zijn er al een aantal kinderen die een tafeldiploma
hebben gehaald, geweldig! Ga zo door. De leerlingen die nog
tafels moeten opzeggen, hebben in overleg met mij afgesproken
dat ze voor 23 maart de volgende tafel opzeggen. Helpt u uw
kind oefenen?
Groep 6,7 en 8
Theoretisch verkeersexamen.
Groep 7 en 8 neemt op donderdag 11 april deel aan het
landelijke verkeersexamen. In de klas zijn we druk bezig met
oefenen met de voorrangsregels en andere verkeersregels. Ook
thuis kunnen de kinderen oefenen met het examen op
www.vvn.nl/examen. Dit kan vanaf 11 maart. Wanneer je een
examen hebt gedaan kun je je score direct zien. Wacht niet tot
de avond voor het verkeersexamen, maar maak bijvoorbeeld
elke week een examen. De ervaring leert dat het een pittig
examen is, maar wanneer je regelmatig oefent is het goed te
doen is.
Alvast wat datums….
Vrijdag 12 april hebben we een `water` les in de klas. Van het waterschap Velt en Vecht komt er
dan iemand wat vertellen over het water en mogen we zelf proefjes met water uitvoeren. Dit
duurt de hele ochtend en het gewone ochtend programma komt dan te vervallen.
Vrijdag 26 april gaan wij op bezoek bij de waterzuivering van Emmen en zullen wij ook het één en
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ander in de praktijk leren over water. Voor deze middag zijn we nog op zoek naar ouders die
willen rijden. We vertrekken om 13.00uur vanaf school en zullen er ongeveer om 15.00 uur weer
zijn. Wil je rijden op deze middag, graag even doorgeven aan juf Michon.
Werkstuk
De kinderen hebben allemaal een brief meegekregen over het maken van een werkstuk. Zij
mogen zelf een onderwerp bedenken en daarover schrijven ze dan een werkstuk. Dit doen wij om
de kinderen stukje bij beetje voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Het moet natuurlijk
niet zo zijn, dat ze op het voortgezet onderwijs zitten en ze weten niet hoe ze een verslag moeten
maken. In de klas bespreken wij regelmatig de voortgang en op vrijdag 26 april moeten de
verslagen echt af zijn en ingeleverd. Het mag altijd eerder, maar niet later!! Zou u de kinderen
willen stimuleren om er op tijd aan te beginnen?
Aardrijkskunde
Veel kinderen hebben aangegeven de aardrijkskunde lessen niet `leuk` te vinden of `saai`.
Samen met de kinderen hebben we besproken hoe we de aardrijkskundelessen wat leuker kunnen
maken, maar dat ze er wel net zoveel van leren. De kinderen kwamen met goede voorstellen en
ideeën. Op dit moment hebben de kinderen in tweetallen allemaal een stukje informatie opgezocht
over bijvoorbeeld, taiga, steppe, steenkoolfabriek etc. Hiervan maken ze een kleine powerpoint
presentatie en presenteren ze het `moeilijke` stukje aan de rest van de kinderen. Na dit
hoofdstuk gaan we evalueren hoe de kinderen het vonden en of de stof nu net zo goed wordt
begrepen.
Een impressie van de voorbereidingen voor de Open dag

Een hunebed maken in de zandbak

Tijdens de open dag kunnen de kinderen
mee doen aan de fotopuzzeltocht

De schilderclub van De Kiel schildert het
decor

Juf Aukje gaat tijdens de open dag aan de
slag met het spinnenwiel
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