
 
  

Nieuwsbrief nr.10, dinsdag 31 januari 2017 
  
AGENDA  

Ma 30 jan en do 2 feb ontruimingsoefeningen  

Woensdag 1 februari  Zonnen groep gaat naar 
bibliotheek Heiloo 

Om 9.00 brengen naar 
bibliotheek. 

Vrijdag 3 februari  Excursie groepen 7/8 A en B 
naar de moskee in Zaandam 

7/8A : vertrek 8.30 uur van 
school 
7/8B : vertrek 9.45 uur van 
school 

Woensdag 8 februari Presentatie groepen …..... Tijd 

Donderdag 9 februari Ontruimingsoefening tijdens 
de overblijf 

 

Donderdag 9 en vrijdag 10 
februari 

Annabeth in groep van Julia de 
sterren 

 
 

Dinsdag 14 februari Sterrengroep gaat op excursie 
naar het aquarium van Fort 
Kijkduin 

Continurooster tot 14.15 

Vrijdag 17 februari Start voorjaarsvakantie Alle groepen vanaf 12:30 vrij 

  
ACHTERGEBLEVEN FIETSEN 
In de fietsenstalling bij de achteringang van de school staat al enige tijd een fiets en deze week is 
daar een tweede bijgekomen. Wie mist ze? 
 
MONITOR DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL 
Onze school hecht veel waarde aan de taalontwikkeling en de informatievaardigheden van de 
kinderen. In samenwerking met Stichting lezen en Koninklijke bibliotheek zullen wij meedoen aan 
een monitor. De kinderen in groep 4 tot en met 8 en de leerkrachten van onze school vullen daarom 
een korte digitale vragenlijst in. De gegevens zullen worden geanalyseerd en gebruikt voor een 
verbetering van het dagelijks vrij lezen, voorlezen of praten over boeken op school.  
De privacy van de kinderen is bij het meedoen gegarandeerd. Mocht u toch bezwaar hebben tegen 
deelname van uw kind aan de monitor dan kunt u dit melden bij Maureen. 
 
UIT DE ZONNENGROEP 
Vorige week maandag hebben we met de klas een voorstelling georganiseerd voor ouders en opa’s 
en oma’s. De voorstelling ging over het prentenboek "Kan ik er ook nog bij?" Een houthakker verliest 
zijn want en verschillende dieren vinden in de want beschutting tegen de kou. Ook hebben we veel 
gedaan aan levende rekenen tijdens de het thema winter. Zo hebben we gekeken wie er allemaal 
een sjaal mee heeft en welke sjaal het langst, kortst of breedst is. 
Komende woensdagochtend zullen we een bezoek brengen aan de bibliotheek. Hier zal een 
prentenboek worden voorgelezen. 



 

 
 
UIT DE STERRENGROEP 
De afgelopen weken is Annabelle al helemaal gewend in de klas. Senna had prachtige posters mee 
van verschillende zeedieren. We kunnen niet stoppen met kijken hiernaar. Vorige week hebben we 
het ook gehad over water. Wat gebeurt er als je stenen in een bakje met water gooit en wat blijft er 
drijven? Alle kinderen waren erg betrokken. We gaan dinsdag 14 februari met z'n allen naar het 
aquarium van Fort Kijkduin. Er zijn gelukkig al genoeg ouders die kunnen rijden. We hebben allemaal 
boeken te leen van de bibliotheek, de kinderen willen graag studies maken over verschillende dieren 
uit de zee. Verder zou het leuk zijn als een groepje kinderen naar de viswinkel kan om vis te kopen, 
zodat we dat kunnen proeven in de klas. Als u wilt helpen bij de studies of met een groepje naar de 
viswinkel wilt dan hoor ik dit graag. Vanaf aanstaande woensdag staat Anne-Marie voortaan op de 
woensdagen voor de klas. De laatste tijd zijn er nog tot na 8:45 ouders in het lokaal en ik wil graag 
om 8.45 echt starten met een rustige kring, zou u hier een beetje om willen denken en tijdig het 
lokaal verlaten? 
Tot slot willen we graag een kastje om het eten en drinken in te zetten. Misschien vindt een vader of 
moeder het leuk om er een voor ons te maken? 
 
UIT DE GROEP VAN ANNE-MARIE EN LETTY 
Ons thema is koken geworden. We bekijken allerlei kook- en bakspullen en leren veel over koken.We 
leren hoe je de tafel dekt, welke kleding koks dragen en waarom. Tom leerde ons hoe je drie borden 
tegelijk kunt dragen als ober. Er wordt natuurlijk ook echt gekookt en gebakken. De moeder van 
Lena bakte met een groepje kinderen minipizza's en op het raam hangt een intekenlijst met de 
wensen van de kinderen om dat eens te kunnen koken of bakken. Daar hebben we u als ouders 
natuurlijk bij nodig! Zo ontstaan er steeds meer plannen. We willen ook met groepjes restaurants 
bezoeken en een kijkje in de keuken nemen. Heeft u nog een idee of weet u iets leuks bij en voor dit 
thema? Altijd welkom! Er worden al koks geknutseld en koksmutsen gemaakt. Pizza's gekleid en 
koekenpannen geplakt op het vuur met erwtjes en bruine bonen erin. We zijn klaar met de Cito's en 
met rekenen zijn we bezig met de tientallen en de enen. Ook zijn we volop aan het duo- lezen en 
kunnen hierbij ook best wat hulp gebruiken. 
 
UIT DE GROEP VAN IRENE EN MAURICE 
Afgelopen week zijn we druk geweest met het maken van de Cito-toetsen. Wat hebben de kinderen 
hun best gedaan en hard gewerkt. Maar ook ons thema Techniek / Onderzoek gaat gewoon door. 
Waarom zit er een magneet in een speaker? Hoe zit een waterkoker in elkaar? Genoeg te ontdekken 
en onderzoeken. De proefjes, die door de kinderen zelf in de klas uitgezocht, voorspeld en 



uitgevoerd worden, zullen binnenkort aan de rest van de klas gepresenteerd worden. Hierdoor leren 
we weer van elkaar. Er worden ook studies gemaakt over licht, zwaartekracht, water en elektriciteit. 
Langzamerhand veranderen we allemaal in kleine professoren... 
 
UIT DE GROEP VAN ANNABETH EN ANNEKE 
Het thema techniek leeft nu volop. De nieuwe brevetten geven weer een keur aan opdrachten. We 
zijn erg bezig met het indelen van je werk. Doe je eerst alle dingen die je leuk vindt? Begin je juist 
met de voor jou lastige of minder leuke opdrachten? Of verdeel je het een beetje? Zo leren we de 
kinderen hun werk te plannen. Ook geven we de werktijden aan. Bijvoorbeeld 2 kwartieren aan een 
opdracht werken en 1 kwartier iets afmaken.                                                                                     
Afgelopen periode zijn de citotoetsen afgenomen. De komende tijd werken we weer verder met 
rekenwonders en woordbouw. De teksten van afgelopen week waren weerberichten met als 
illustratie daarbij een windroos. De kinderen hebben met citroensap geschreven ( geheimschrift!) en 
elke vrijdag doen kleine groepjes technieklesjes en presenteren meteen al die verbazingwekkende 
ontdekkingen aan de groep! 
 
UIT DE GROEP VAN STEFANIE EN WILMA GROEP 7/8A 
We zijn volop met het thema Geloof bezig: de kinderen maken allemaal een muurkrant over een 
geloof en gaan die ook presenteren. Vrijdag 3 februari gaan we in het kader van dit thema met de 
groep naar de moskee in Zaandam. Er is een digiduif verstuurd met de informatie en hulpvraag. 
Graag aanmelden om te rijden en begeleiden. Vrijdag zijn we naar buiten gegaan en hebben de tekst 
van de week van Jet als uitgangspunt genomen. Jet had twee gedichten gemaakt; een rondeel en 
een naamdicht. In het bos zijn we een andere dichtvorm aan het onderzoeken geweest: de haiku. 
Ook werden er vogels geteld, omdat we meededen aan de schoolvogeltelling. In het weekend was 
het namelijk nationale tuinvogeltelling.  
 
UIT DE GROEP VAN IRMA EN JESSICA: 
We zijn nog volop bezig met ons thema 'Geloven' . Aankomende vrijdag gaan beide groepen 7/8 
naar de moskee. We zijn bijna rond met vervoer, maar hebben dus nog wel enkele ouders nodig om 
te rijden; voor 4 personen missen we een plekje. 
Ook gaan we over 2 weken naar de Zaal, georganiseerd door Larysia en Nailah. Hier volgt te zijner 
tijd informatie over. 


