
 

Nieuwsbrief 15 februari 2016 

Algemeen 

 
Schoolbel 

De afgelopen weken ging de schoolbel iets te vroeg (08.22 uur) af. De bel is 
opnieuw ingesteld en gaat ’s morgensvroeg om 08.25 uur, zodat we om 
08.30 uur kunnen starten met de lessen. 
  

Continurooster 
Een aantal weken geleden hebben we u geïnformeerd over een mogelijke wijziging van 
schooltijden in de vorm van een continurooster. We onderzoeken de komende tijd een aantal 
modellen om u na de zomervakantie hierover tijdens een ouderavond, te informeren. 
  

Kalender 
1e rapport 19 februari 
Oudercontactavond 23 en 25 februari 
Voorjaarsvakantie 29 februari t/m 4 maart 
Open dag 8 maart van 8.30 uur – 19.00 uur 
Voetbaltoernooi gr 7/8 9 maart 
Schoolfotograaf 22 maart 
Paasviering 24 maart 
Goede vrijdag 25 maart 
2e Paasdag 28 maart 
Koningsspelen 22 april 

 
 

Groep 1 en 2 
 
 
Wonen 

Het thema “Wonen” waar we 
nu aan werken ligt dicht bij de 
belevingswereld van de 
kinderen.  
Waar woon jij?  
Hoe ziet jouw huis er uit?  
Welke kamers zijn er in je 
huis?  
Is er ook een garage bij?  
Zijn er ook andere manieren 
om te wonen?  
Wat vind jij een mooi gebouw om in te wonen en waarom? 
 
Deze en nog veel meer vragen komen voorbij en worden uitgewerkt. Er wordt enthousiast 
gebouwd, gevouwen, geschilderd, getekend en samengewerkt. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 2 heeft geleerd dat een architect 
een huis ontwerpt. Zij zijn ook aan het 
passen en meten gegaan en hebben een 
eigen huis ontworpen en ingericht. Met 
mooie resultaten. 

 
  

 
Liedjes 

Deze hebben we geleerd.  

Opa Bakkebaard heeft een huisje  
             In Holland staat een huis 
  Zagen zagen wiede wiede wagen 
        Duimelot is in het water gevallen 

 
Speurtocht 

Afgelopen vrijdag zijn we het dorp ingegaan om te zoeken naar verschillende woningen. Al 
speurend ontdekten we allerlei typen huizen: rijtjeshuizen, vrijstaande woningen, een boerderij,  
houten huizen, een bungalow…. Fijn dat er moeders bereid waren om de groepjes te begeleiden. 
Het was zo een leuke tocht! 

 
 



Groep 3 en 4 
 
Stagiaire 

Pabo student Kim Lockhorn kon afgelopen donderdag haar stage, wegens een sterfgeval in haar 
familie, niet in onze klas starten. Aanstaande donderdag begint dus haar eerst stagedag en geeft 
ze ’s middags een les handvaardigheid. In de volgende nieuwsbrief zal ze zich alsnog even 
voorstellen. 

 

Tutorlezen 
Bijna alle kinderen lezen nu drie keer per week met een tutor uit groep 6 
(en 8). Op woensdag en vrijdag wordt onder tijdsdruk gelezen. Het aantal 
woorden dat binnen 1 minuut wordt gelezen noteren de kinderen op een 
lijst. Zo wordt duidelijk in hoeverre er vooruitgang is geboekt. 

 

Alles-in-1 
In groep 4 werken we met Project 3 van onze taal-/spelling-/leesmethode 
over “Wanneer was dat?”. De eerste lessen gaan over de tijd waarin de 
Dinosaurussen leefden. Verschillende kinderen namen speelgoed Dino’s en 
prachtig geïllustreerde boeken over dit onderwerp mee naar school. De 
uitstaltafel is bijna te klein om alles neer te zetten. Fijn dat de kinderen 
enthousiast zijn en graag willen weten welke soorten Dino’s er bestonden. 

 
 

Groep 5 en 6 
 
Rekenen 

Volgende week sluiten we het eerste blok van rekenen alweer af. We zijn 
druk bezig geweest met digitale klokkijken in groep 5.  We hebben 
geleerd met tientallen te vermenigvuldigen. We hebben met blokjes 
gebouwd en plattegronden met hoogtegetallen gemaakt. In groep 6 zijn 
we bezig geweest met het vogelvluchtperspectief. Hoe ziet iets eruit 
vanuit de lucht… Dit is ook leuk te zien op google earth. Hoe ziet je huis 
eruit vanuit de lucht en de school. Het bouwwerk wat gemaakt is in de 
klas hebben we op een plattegrond getekend. We gaan in beide groepen 
de tafels herhalen. Volgende week opzeggen van de tafel van 6 en de 
week erop de tafel van 7. Goed oefenen maar! 
  

Topo toets 
Groep 6 heeft donderdag a.s. de topo toets van Flevoland en de week daarop van Utrecht. 
Oefenen kan ook thuis via de website van Topo-Mania. 

 

Collage 
De kinderen hebben in groepjes informatie gezocht over wonen, kleding en eten in verschillende 
tijden. Hier is een collage van gemaakt en worden bijpassende voorwerpen bij geknutseld. Voor 
de voorjaarsvakantie gaan ze in groepjes hun onderwerp presenteren. 



 

  

Groep 7 en 8 
 
 
Elizabeth doet mee aan de voorleeswedstrijd 

Aanstaande woensdag doet Elizabeth uit groep 8 mee aan de 
voorleeswedstrijd. Dit is een voorronde van de provinciale 
voorleeswedstrijd. Elizabeth gaat een fragment voorlezen uit “Dagboek  van 
een muts” van R.R. Russel. Spannend om te doen, maar ook heel leuk. 
Elizabeth heeft het fragment drie maal voorgelezen in de groep en van de 
kinderen heel veel tips meegekregen. Veel succes woensdag in Winsum, 
Elizabeth! 

 

Zaalvoetbal 9 maart in Leek 
Ook dit jaar doen we weer mee aan het zaalvoetbalkampioenschap voor basisscholen in Leek. 
Inmiddels zijn we met de training begonnen. Op maandag oefenen we tussen de middag in de 
gymzaal. Vanaf deze maandag ook met een echte plofbal, die we van VV Ezinge mogen lenen. Op 
deze manier kunnen we ons nog beter voorbereiden. 

 

Handvaardigheid 
Met handvaardigheid hebben we in de afgelopen weken met een 
aantal leuke technieken gewerkt. Twee weken geleden hebben bij 
druktechnieken gewerkt met linoleumsnedes. We hebben 
allemaal een vis gemaakt en afgedrukt. Vorige week hebben we 
gekleid en allemaal een borstbeeld gemaakt.  

Deze laatste opdracht kwam uit “Laat maar zien”, een digitale 
methode waar we veel ideeën uithalen. De resultaten van beide 
opdrachten zijn te bewonderen in de vitrinekast die aan de 
bovenbouwkant staat. 


