
 

Nieuwsbrief 10 februari 2014 

 
Algemeen 

 
17 februari margedag 

Maandag 17 februari is een margedag. Alle kinderen zijn dan vrij. 

 

Afwezig 
In de week van 17 t/m 21 februari is Anne Osinga afwezig. Aanspreekpunt in deze week is Jaap 
Veenstra. In dringende gevallen kunt u contact opnemen met Jaap Rosema.  
Mailadres: j.rosema@lauwerseneems.nl, telefoonnummer: 06-22377424 
 
 

Groep 0, 1 en 2 

Krokodillen 
Op verschillende manieren zijn we momenteel 
met het thema “Krokodillen “bezig. 
Tekenen, spelen en werken..  

We hebben o.a. een liedje geleerd:  

De krokodil ligt in het water  

De krokodil ligt helemaal stil 

De krokodil komt steeds een 
beetje nader… 

En hap..auw!! bijt hij in je bil. 

 
Ook hebben we van eierdozen krokodillen geknutseld. Ze zijn heel mooi geworden! Op het 
leerplein staan en hangen verschillende werkstukken. 
 

Kleuren 
Met Alejandra heeft groep 2 les gehad in het mengen van kleuren. 

 
 

We ontdekten dat rood en geel oranje wordt,  

blauw en rood wordt paars , geel en blauw wordt:  
A.s woensdag maken we de werkstukken af door er mooie 
vormen van te knippen. 



 
 
Groep 3 en 4 
 
Gewijzigde gym tijd 

In verband met de Cito Eindtoets, in groep 8, begint de gymles voor groep 3/4 op 
donderdagmorgen om 8.30u. De les wordt gegeven door meester Jan. De kinderen gaan 
deze ochtend dus vanaf huis meteen naar de gymzaal. 
 

Alles-in- 1 
Vorige week zijn we in groep 4 gestart met Project 3 met als thema 
”Wanneer was dat?” We maken een reis door de tijd die begint met een 
les over de tijd waarin Dinosaurussen leefden. We leren wat fossielen, 
vleeseters en planteneters zijn en we maken kennis met verschillende 
soorten Dino’s. Vervolgens werken we over de Riddertijd en de tijd 
waarin de mensen voor het eerst naar de televisie keken. 
 

Vulpen 
Groep 3 schrijft sinds kort met een vulpen. Voor een aantal kinderen was het nog 
lastig om de pen op de juiste manier vast te houden maar na een paar keer 
oefenen gaat het prima. 
 

Lezen 
In groep 3 zijn we begonnen in Kern 7 van Veilig Leren Lezen. We lezen 
woorden met “sch” en “ng” en woorden die beginnen of eindigen met 
twee medeklinkers : spuit , grijs, wens en hark. Drie keer in de week 
lezen de kinderen met een maatje uit groep 6 of 8 een aantal 
woordrijen. De bedoeling is dat na verloop van tijd het leestempo is 

verhoogd. Daarnaast lezen we elke dag in Veilig en Vlot (rijen woorden) en in het leesboek dat 
bij Kern 7 hoort. Via de weektaak lezen de kinderen elke dag (net als groep 4) in hun 
stilleesboek. Nog niet alle kinderen uit groep 3 lezen op het gewenste niveau. Zij hebben 
huiswerk mee om ook thuis “leeskilometers” te maken. 
 
 

Groep 5 en 6 
 
Alles in 1 Energie 

Deze week starten we in groep 5/6 met een nieuw project van Alles-in-1, 
namelijk energie. De komende vijf weken zullen we van alles leren over energie 
bij mensen en dieren, elektriciteit, fossiele brandstoffen, kern- en bio-energie. In 
de laatste week van het project gaan we ons verdiepen in energie van water, 
wind, zon en aarde.  
 

Focke project 
Inmiddels zijn we gestart met het geschiedenis project over de Middeleeuwen. De steenhuizen 
staan al mooi in de steigers! In het kader van dit project zullen we op donderdagmiddag 13 
februari een bezoek gaan brengen in de kerk in Ezinge.  
 



Website 
Via de site www.lauwerseneems.yurls.net kunnen kinderen thuis en op 
school allerlei zaken met betrekking tot rekenen, taal, spelling etc. oefenen. 
De leerstof wordt op een leuk en speelse wijze aangeboden. 
 
 

Groep 7 en 8 
 
Spreekbeurten 

In de afgelopen weken hebben de meeste leerlingen van onze groep een spreekbeurt gehouden 
voor de klas. Dit ging bij iedereen gepaard met een presentatie op het digibord. Het was heel 
leuk om te luisteren naar alle onderwerpen (van beugels tot Albert Einstein) en iedereen slaagde 
er ook goed in om er een interessant verhaal van te maken. 

  
 

Muziek 
We zijn in de klas begonnen met een cursus “Muziek maken”. Via de xylofoon leren we het 
notenstelsel en het maken van muziek kennen. We krijgen in elke les basisstof aangeboden  
(bijvoorbeeld 10 ritmes met de noten C en D), daarna passen we dit toe in een liedje en 
uiteindelijk moeten we met het geleerde zelf muziekstukjes maken. 
 

Schoolkoor 
 
Samen met een aantal leerlingen van groep 5/6 gaan een aantal leerlingen 
van onze groep een schoolkoor vormen. Dit zal een kortstondig project 
zijn, waarmee we na de voorjaarsvakantie willen starten. We krijgen in 
maart/april nl. een “Lente-project” en tijdens dat project willen we met het 
schoolkoor een optreden geven voor de ouders. 

 
 
 
Cito-eindtoets 

Deze komende week maken de leerlingen van groep 8 de Cito-eindtoets. We 
hebben ons in de afgelopen weken voorbereid en zijn er nu klaar voor. Nog een 
paar keer goed slapen en dan gaan we dinsdagmorgen van start. Groep 7 zal 
tijdens deze ochtenden in de gemeenschapsruimte o.a. gaan werken met de 
kennismakingstaken van de Entreetoets, die in april wordt afgenomen. 



Zaalvoetbal 19 februari 
Op woensdag 19 februari spelen we met ons schoolteam tegen vijf andere scholen. We hebben 
getraind in onze (kleine) gymzaal en moeten in de grote zaal in Leek laten zien dat we het goed 
tegen de anderen kunnen opnemen. Het team zal begeleid worden door Jasper Giesen, de vader 
van Niels. 

 


