
 

Nieuwsbrief 29 Januari 2018 

Algemeen 

Trefwoord: 

De komende weken werken wij tijdens de levensbeschouwelijke lessen over contact.  

Contact, dat is aanraken, een hand geven, een schouderklopje, een aai over de bol. De een zal er 

meer behoefte aan hebben dan de ander, maar eigenlijk kan geen mens zonder contact. Zeker niet 

als we contact in bredere zin opvatten. De behoefte aan “meer handen aan het bed in de zorg, gaat 

niet alleen over handen die je wassen, een injectie geven of je van het bed in de rolstoel helpen. 

Het gaat ook over aandacht, tijd en een luisterend oor. Menselijk contact dat door geen robot te 

vervangen is. 

 In dit thema ontdekken de kinderen dat het contact en de ontmoeting met anderen van grote 

betekenis is. Door andere te ontmoeten leer je nieuwe dingen kennen omdat je wereld groter 

wordt. De ander kan je bevestigen en sterken in dat wat je weet en denkt, maar ook tegenspreken 

en uitdagen. Daar groei je van. De ander kan het leven met je delen, in vreugde en verdriet, als je 

bereid bent je verhaal met hem te delen. Maar het omgekeerde geldt ook. De ander kan groeien in 

zijn contact met jou. Kan bevestigd worden, getroost, tegengesproken en uitgedaagd. In contact 

met je medemens word je meer mens. 

 

 
 

 

Halen en brengen van kinderen: 

Bewoners van de Schoolstraat geven aan dat bij het halen en brengen van kinderen met  auto’s, zij 

diverse problemen ervaren zoals; auto’s die te hard aan komen rijden (vooral in de bocht) en  

midden op de weg stoppen om kinderen in en uit te laten stappen (kinderen die zigzaggend tussen 

auto’s lopen).  

 De afspraak is om auto’s in de parkeervakken te plaatsen in de Schoolstraat of op parkeerplekken 

bij de haven. We vinden het belangrijk dat bewoners rondom school zo weinig mogelijk hinder  

ondervinden. 

 

Kalender: 

Margedag (leerlingen vrij) 12 februari 

Eerste rapport mee 19 februari 

Oudercontactgesprekken 20 en 22 februari 

Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 4 maart 

Schoolfotograaf 
Foto’s jongere broertjes en zusjes 

3 april 
3 april 08.15 uur 
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Groep 1 en 2  

Vogels     

Tijdens de afgelopen weken verdiepen we ons in het thema “vogels” Als je goed om je heen kijkt 

kun je bijna overal vogels waarnemen. Ook ontdek je dan dat er heel veel verschillende soorten 

bestaan, tuinvogels, watervogels, bosvogels, weide vogels en meer. 

Wij hebben ons eerst beperkt tot de tuinvogels en dan met name de veel voorkomende soorten. 

De roodborst, de merel, koolmees, pimpelmees, kraai, mus…. 

Welke vogels kunnen de kinderen al herkennen? 

Het valt op dat veel kinderen nu op school komen met verhalen over de vogels die ze in de tuin of 

in omgeving van hun huis hebben gezien. En ze ook al kunnen benoemen. 

Op verschillende manieren zijn we met de verwerking hiervan bezig. 

Een liedje met een dansje over de roodborst: 

https://www.youtube.com/watch?v=A6USG6qvffA 

Vogelhuisjes en vogels maken van verschillende materialen… 

    

                       

Vrijdag j.l. kwam Angela Deelman, de moeder van Stan bij ons in de groep om mee te helpen. 

Samen met haar is vogelvoer gemaakt in allemaal verschillende kop en schotels die de kinderen 

van thuis hadden meegenomen. 

Wat zullen de vogels daarvan smullen! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A6USG6qvffA


              
 

Nieuwe leerling 

Binnenkort komt Tess van Wijngaarden alvast een kijkje nemen in onze groep. 

Wij wensen haar alvast veel plezier in groep 1! 

 

Graag meenemen: 

De wc rolletjes zijn bijna op. Wie wil er weer wat voor ons verzamelen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groep 3 en 4 

Gym 

Met ingang van 8 februari is er geen gymles meer op de donderdagmiddag en gymt groep 3/4 

voortaan op de vrijdagmorgen van 11.00-11.45u. Deze gymles wordt door juf Frederika gegeven. 

Zij brengt de kinderen na de gymles naar school zodat u uw kind om 12.00u van school kunt 

ophalen. De eerste gymles op de vrijdag is dus op 9 februari. 

 

Circuit 

Vorige week zijn we begonnen met de eerste en tweede ronde van een circuit. Per keer werken de 

kinderen in een groepje aan een bepaalde opdracht zoals werken met Smart games , een letterspel 

spelen, een gezelschapsspel spelen en bouwen met Lego/Playmobile. 

        

 

Bezoek museum 

Afgelopen donderdagmorgen hebben we een bezoek gebracht aan het Hoogelandmuseum in 

Warffum. Via voorbereidende lesjes in de klas maakten de kinderen kennis met voorwerpen, 

leesboekjes ,kleding en verhaaltjes van vroeger. Een aantal kinderen had oude voorwerpen van 

opa/oma meegenomen zoals een oud strijkijzer , een koffiemolen , een zakhorloge , een stoof en 

een boor . 

                   

 

 

 



Groep 5 en 6 

CITO toetsen 

De komende weken nemen we de CITO middentoetsen af. De kinderen van groep 5 en 6 hebben 

toetsen van rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling. Ze kunnen zich hier thuis niet 

op voorbereiden, maar ze moeten laten zien wat er de afgelopen periode is geleerd. 

Na de toetsen volgen de rapporten en de oudergesprekken. 

  

 

Project Nederland 

De afgelopen weken zijn we bezig geweest met het project Nederland. We hebben veel geleerd en 

gelezen over hoe Nederland eruit ziet, welke natuurgebieden er zijn, welke provincies we hebben, 

enz.   

De kinderen hebben zelf groepjes gekozen, waarmee ze een werkstuk en een presentatie hebben 

gemaakt. Bijna dagelijks zijn ze hiermee bezig geweest. Ook thuis werd er aan gewerkt. Afgelopen 

vrijdag waren de presentaties en zijn de werkstukken ingeleverd met een mooi resultaat!! 

 

Topo 

De kinderen van groep 6 zijn bijna klaar met het leren van de 100 topo-toppers! Dit zijn de 

plaatsen en gebieden in Nederland die ze sowieso moeten weten. Daarna gaan we ons focussen op 

de verschillende provincies. Aanstaande vrijdag, 2 februari heeft groep 6 de topotoets. 



 

Leerlingenraad 

Voor het eerst dit schooljaar komt de leerlingenraad weer bij elkaar volgende week. De 2 leerlingen 

uit de groep 8 van vorig jaar zijn vervangen door 2 leerlingen van groep 5. En ook hebben we uit 

groep 6 een vervanger moeten kiezen voor Levi. 

De verkiezingen zijn vorige week woensdag geweest. Het was erg spannend! Een aantal kinderen 

presenteerden zichzelf voor de klas, de andere kandidaten kozen voor een flyer. Er was duidelijk 

goed over de verkiezingen nagedacht! Uiteindelijk mogen Laura, Daniëlle en Noor de rest van de 

school vertegenwoordigen in de leerlingenraad. 

 

Scoor een boek! 

Net als vorig jaar doet groep 5/6 ook dit jaar weer mee met Scoor een boek! Dit project is een 

samenwerking tussen de bibliotheek en FC Groningen. De kinderen worden aangemoedigd zoveel 

mogelijk boeken te lezen en worden hierin gesteund door een speler van FC Groningen middels een 

filmpje. Het project start op vrijdag 9 februari en wordt in het voorjaar afgesloten met een 

sportdag. 

Juf Sharon 

De stage van juf Sharon in groep 7/8 is afgelopen. Over 2 weken start ze haar nieuwe 

stageperiode bij ons in de klas. Welkom juf Sharon! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Groep 7 en 8 

Rekenen 

We hebben net blok 4 afgerond met  voor groep 8 grote deelsommen en 

procenten. Voor groep 7 stonden gelijknamige breuken en verhaaltjessommen en 

uitslagen van doosjes centraal.  

Komende week staat de Cito van rekenen centraal tijdens de rekenlessen.  

Project 

Op dit moment zitten we midden in het project de Gouden Eeuw. Binnen het 

thema zijn we bezig met spelling, taal, begrijpend lezen en woordenschat. 

Afgelopen week stond de VOC centraal. We zagen een stuk uit de film De 

scheepsjongens van Bontekoe. Iedereen in de weer met het maken van een 

schilderij uit de Gouden Eeuw. We zijn daarnaast druk bezig in de klas met het 

maken van een VOC-schip. Ook maakten we in groepjes een kruidcake. Zo 

konden we van elkaars kruidcake proeven en ervaren dat ook hier verschil in 

smaak in zit, maar dat ze toch allemaal goed geslaagd waren.   

De komende weken staan in het teken van de WIC, de slavernij en Nederland en 

Oranje. 

 

 

 

 



 

 


