
   

Nieuwsbrief nr 9, maandag 16 januari 2017  
 
AGENDA 

Woensdag 18 jan Basketbaltoernooi groep 7 13:30 – 17:00 uur 

Dinsdag 24 jan OR-vergadering  

Woensdag 25 jan Basketbaltoernooi groep 8 13:30 – 17:00 uur 

Ma 30 jan, do 2 feb  ontruimingsoefeningen   

 
LUIZENWERKGROEP: 
De luizenwerkgroep is op zoek naar versterking. Na elke vakantie controleren wij het haar van alle 
kinderen op de eventuele aanwezigheid van luizen/neten. Dat doen wij op de dinsdagmiddag 13.15 
uur. Nu dus nog na de voorjaarsvakantie op 28 maart en na de meivakantie op 9 mei. Verder 
controleren wij extra als er luizen geconstateerd zijn. Als u informatie wilt hebben over deze taak of 
als u zich wilt opgeven kunt u mailen met estelletimmerman@hotmail.com.     
 
ONTRUIMINGSOEFENINGEN 
In week 5 doen we twee ontruimingsoefeningen, zodat iedereen in geval van een calamiteit weet 
wat er moet gebeuren.  
 
UIT DE ZONNENGROEP 
Buiten is het winter en ook de klas verandert in wintersfeer. Naar aanleiding van het prentenboek ' 
kan ik er ook nog bij' maken we wanten. Syb de Haan is na de kerstvakantie ook iedere dag op 
school. Welkom Syb! We spelen op maandag 23 januari om 14:30 uur het toneelstuk "Kan ik er ook 
nog bij?". Alle Zonnen-ouders zijn van harte welkom. 
Op dinsdag 24 januari gaan Wilma en Maureen naar de NOT, de onderwijsbeurs. We gaan ons vooral 
oriënteren op het taalaanbod. Deze dag zal Maurice Maureen vervangen in de groep. 
 
UIT DE STERRENGROEP 
Afgelopen week zijn wij begonnen met ons nieuwe thema 'onder zee' Wat gebeurt er allemaal onder 
de zee? We hebben al een heus ' raamaquarium' zoals de kinderen dat noemen en onze thema tafel 
is versierd met verschillende vissen. Ook zijn er al studies gemaakt over haaien. Annabelle is 
afgelopen weekend vier jaar geworden en is helemaal gewend in de klas. Ook Elina heeft haar plekje 
in de groep gevonden. In een aparte Digiduif ontvangt u wat informatie over een eventueel bezoek 
bij een aquarium. De aankomende twee weken is Letty op vrijdag nog te vinden bij ons in de klas, 
vanaf 1 februari zal Anne-Marie de woensdag doen. 
 
UIT DE GROEP VAN IRENE EN MAURICE 
Groep 4 is weer fris en uitgerust aan het nieuwe jaar begonnen. Het nieuwe thema is techniek 
(onderzoeken) en afgelopen week zijn er al diverse proefjes uitgevoerd. We weten nu ook hoe je een 
hele hoge boom zonder meetlat kan opmeten! Ook hebben de kinderen een rekentoets over de 
tafels van 2,3,4,5 en 10 gemaakt en allemaal een mooie voldoende. Wat een rekenkanjers. Mochten 
er ouders zijn die iets willen doen in het teken van het thema, zoals bijvoorbeeld meehelpen met een 
studie, dan is dit zeer welkom.  
 
UIT DE GROEP VAN ANNABETH EN ANNEKE; GELUKKIG NIEUWJAAR!!! 
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Uit de teksten is te lezen dat iedereen een hele leuke kerstvakantie heeft gehad! We zijn weer met 
frisse moed begonnen. Er staan weer heel veel leuke activiteiten en brevetten op stapel! 
Vrijdag kwam Cecilia met allemaal blazers op school. De kinderen van groep 6 konden kennismaken 
met de verschillende instrumenten. Ze kunnen proeflessen krijgen, formulieren om ze op te geven 
liggen op school. Met alle groep 5 kinderen werd in die tussentijd een tekenles met houtskool 
gegeven, ook erg leuk en leerzaam. 
We zijn begonnen met proefjes en techniekopdrachten. Ellen, de moeder van Babette gaat steeds 
met een klein groepje aan de slag. Ook in de brevetten is techniek verwerkt. 
Komende periode maken we de ( vernieuwde) Cito toetsen. En.....kijk eens naar de "bloeiwand"in het 
halletje! 
 
UIT DE GROEPEN 7/8 A&B 
We zijn weer goed gestart. Iedereen volop verhalen over de vakantie, wat we allemaal beleefd 
hebben. Ook is er in onze groepen een nieuw thema gestart: Geloven. We hebben in beide groepen 
al gekeken naar een filmpje over de Barmhartige Sameritaan. Geloven gaat om naastenliefde, in alle 
geloven komt dit terug. We gaan veel op excursie: naar de Zaal van de Jehovagetuigen, naar de 
moskee in Zaandam en we zijn nog verder aan het zoeken naar mogelijkheden. U hoort hier z.s.m. 
meer over. In de groep van Jessica en Irma is Irene Mulder vrijdag weer geweest. In het kader van 
bijgeloof heeft zij op vrijdag de 13de striptekenles gegeven. Irene komt ook nog bij Wilma en Stefanie 
in de groep tekenles geven. Ook dan is het thema: Geloven. Het is een interessant thema, we 
beginnen met het maken van een mindmap en de kinderen zullen in groepjes ook muurkranten gaan 
maken over de verschillende geloven en facetten van het geloof. 
 
SCHOOLPLEIN 
Voor de kerstvakantie heeft de schoolpleincommissie bij elkaar gezeten. Er is nog geld beschikbaar 
en waar gaan we dit geld aan besteden? We hebben aan iedere groep gevraagd wat de wensen van 
de kinderen zijn. De wensen van de kinderen zullen in de groep worden besproken en uiteindelijk 
mee worden genomen naar de schoolvergadering. In de schoolvergadering komen 1 of 2 
afgevaardigden van iedere groep bij elkaar en bespreken ze, onder begeleiding van Wilma,  de 
ingebrachte punten uit iedere groep. 
 
 
 
 
 
 
 


