25 maart 2022
Dinsdag 22 maart studiedag
Afgelopen dinsdag had het team een studiedag. Tijdens deze studiedag hebben we de
periodedoelen op spellinggebied deels uitgewerkt. Ook hebben we de tijd genomen om
te spreken over onderwijs. Het is zo fijn om met elkaar over onderwijs te praten: waar
staan we met betrekking tot het daltononderwijs? Waar willen we naar toe? Waarin zijn
we sterk en waar liggen onze verbeterpunten? Het was wederom een zinvolle dag
waarin ons onderwijs en de leerlingen centraal stonden!
Muziekles groep 1/2
Maandag 28 maart, 4 april en 11 april zal muziekmeester Hans een drietal extra
muzieklessen geven in groep 1/2. Later dit schooljaar zal meester Hans ook nog drie
Engelse muzieklessen geven in groep 7/8. Deze extra lessen gaan niet ten koste van
de wekelijkse muzieklessen op donderdag in groep 3/4/5.
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Vragenlijsten
Regelmatig polsen wij door middel van vragenlijsten de veiligheid, het welbevinden en
de algemene indruk op/van school bij kinderen, leerkrachten en ouders/verzorgers.
Afgelopen week hebben de leerlingen in groep 7/8 een digitale vragenlijst ingevuld met
betrekking tot de veiligheid die ze ervaren op school.
Ook willen we ouders/verzorgers vragen een (korte) vragenlijst per kind in te vullen. We
hebben gekozen voor één vragenlijst per kind, in plaats van één vragenlijst per gezin.
Dit hebben we gedaan omdat een deel van de vragen verwijzen naar de
leerkracht van uw kind. Aangezien we veel gezinnen hebben met kinderen in meerdere
groepen, geeft het ons een duidelijker beeld als de vragenlijst per leerling wordt
ingevuld.
Vandaag hebben alle kinderen een formulier meegekregen waarop website,
gebruikersnaam en inlogcode staan vermeld. Wij vragen u vriendelijk om deze korte
vragenlijst per leerling vóór 8 april 2022 in te vullen. De vragenlijsten vult u anoniem in,
het maakt dus niet uit welk formulier u voor welk kind gebruikt.
Aangezien we een laag leerlingaantal hebben, is het van cruciaal belang dat we een
hoge respons behalen om een representatief beeld te kunnen vormen. Alvast veel dank!
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groep 5, 7 en 8
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Kippenvelmomentje

Belangrijke data
Zo. 27/03 Hazel (groep 2) jarig

Ma. 28/03 laatste programmeerles
groep 7/8
Ma. 28/03 Muziekles groep 1/2, meester
Hans

Theoretisch verkeersexamen groep 7/8
Woensdag 30 maart krijgen de leerlingen van groep 7 en 8 het theoretisch
verkeersexamen. Op deze landelijke examendag toetsen we of kinderen de
verkeerskennis beheersen, voldoende inzicht hebben in verkeerssituaties en zich bewust
zijn van het belang van veilig verkeersgedrag. Uw kind kan thuis oefenen op
examen.vvn.nl

Di. 29/03 Fietscontrole fietsexamen
Di. 29/03 MR-vergadering

Wo. 30/03 Theorie verkeersexamen
groep 7/8
Do. 31/03 Leerlingenraadvergadering
Vr. 01/04 Optreden MaosDancers

Fietscheck!
Dinsdag 29 maart komen personen van Veilig Verkeer Nederland langs voor de
fietscontrole. Uw kind heeft de fietscheck, waarop u kunt zien welke onderdelen er
gecontroleerd worden, mee naar huis genomen. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen
aanstaande dinsdag met de fiets naar school komen?

Programmeerles groep 7/8
Afgelopen maandag was meester Piet weer op school voor de tweede programmeerles in groep 7/8. De kinderen maken
kennis met programmeren. Ze leren in kleine stappen om commando’s te geven die de computer dan uitvoert. De laatste les,
volgende week maandag, gaan ze ook een Microbit (robotica techniek) aansturen.

Groep 3 oefent met het lezen van de lange
klanken en de tweetekenklanken.

Hazel en Teun tekenen samen materiaal dat
een boer gebruikt op de boerderij.

Kamp groep 7/8
Wat zijn we blij dat we dit jaar weer op kamp kunnen! Vandaag krijgen de leerlingen van groep 7 en 8 de eerste kampbrief mee
naar huis. Hierin vindt u belangrijke informatie over het schoolkamp 2022. Deze brief is speciaal gericht aan de ouders. Wilt u de
kamplocatie nog niet verklappen? Dit is voor de kinderen namelijk nog een verrassing.
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Kletstheater (gr.2) en boekenkring (gr.3).
De komende periode zullen de leerlingen van groep 2 thuis een kletstheater gaan voorbereiden om te presenteren in de klas.
Ze mogen hierbij zelf een onderwerp kiezen waarover ze vertellen. De leerlingen van groep 3 gaan zich voorbereiden op de
boekenkring. Hierbij lezen ze een boek en vertellen vervolgens in de kring over dat boek. Verdere info wat betreft data en
inhoud volgen nog individueel.

Ik-doel
Na de carnavalsvakantie hebben de kinderen stil gestaan bij het samenwerken met een maatje. Hoe doe je dat? Waar loop je
tegenaan? Wie kies je uit? Waarom?
De afgelopen week en aankomende week leggen we de nadruk op het plannen van het weekwerk/ het kiezen op het
kiesbord. Kun je zelf de volgorde al bepalen waarop je je taken uitvoert? Kun je je aan je planning houden? Moet je hem
bijstellen? Hoe doe je dat dan? Allemaal vragen die deze weken besproken worden in de groepen.

Toets wereldoriëntatie (Faqta) groep 5, 7 en 8
Vrijdag 1 april hebben de leerlingen van groep 5, 7 en 8 voor wereldoriëntatie een toets. De leerlingen hebben een
samenvatting en begrippenlijst mee naar huis gekregen ter voorbereiding van de toets.

Groep 5: De leerlingen leren dat ons gebied de noordelijke grens van het Romeinse Rijk is. De leerlingen leren wie Germanen

waren en ontdekken hoe hun leefwijze was. De leerlingen leren dat Germanen een natuurgodsdienst hadden en maar enkele
goden kennen. De leerlingen leren dat Romeinen meerdere goden aanbaden. De leerlingen leren hoe Rome volgens de mythe
is ontstaan, hoe het er vroeger uitzag en hoe het er nu uitziet. Daarnaast leren ze Romeinse cijfers lezen en weten ze een
paar woorden in het Latijn.

Groep 7: De leerlingen leren dat er in de zestiende eeuw veel kritiek was op de kerk, welke mensen er kritiek hadden en wel-

ke humanisten er optraden. De leerlingen leren waarom de boekdrukkunst een revolutie was. De wetenschap zorgde voor
veel nieuwe ontdekkingen. De leerlingen leren dat de kerk uiteenviel; er waren protesten en er werden ideeën verspreid door
de boekdrukkunst. Hierdoor ontstond de Tachtigjarige oorlog. De leerlingen leren over de grote Europese ontdekkingsreizen;
Afrika en Indië worden ontdekt, maar de ontdekkingsreizen hebben niet alleen maar positieve gevolgen.

Groep 8: De leerlingen leren dat ze in een verzorgingsstaat leven. Hiervan leren ze de geschiedenis, maar ook wat dit voor de
toekomst brengt. De leerlingen leren meer over de koude oorlog; welke landen er in oorlog waren, wat communisme en
kapitalisme is, maar ook of de koude oorlog weer opleeft met Poetin aan de macht. De leerlingen leren dat tijdens de koude
oorlog ook uitvindingen bracht; reizen naar de maan, internet en nog veel meer. De leerlingen leren over de Verenigde
Naties; wie zijn het, wat doen ze en wat betekent dit voor Nederland?

Afsluiting week van het leesplezier
Afgelopen week hebben de leerlingen in groep 4/5 en groep 7/8 deelgenomen aan het programma van de week van het
leesplezier. Het was een leuke week, mooie verhalen gelezen, gesproken over boeken en filmpjes van Paul van Loon en André
Kuipers gezien. Op de laatste dag ging het over toneellezen in groep 4/5. We kregen een stropdas, een koksmuts, een bril en
een snor als cadeautje.
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Talentenshow
Vanmiddag hadden we weer een talentenshow. Vandaag hebben Sanne en Sjuul een stukje toneel gelezen. Fleur en Tess
vertelden over ballet en uiteraard deden ze het ook voor. Emma droeg een bestaand gedicht (Een doos vol lettertjes) voor.
Esmee las een eigen geschreven gedicht over de oorlog in Oekraïne voor. Lieke, Fie en Lotte dansten leuk op “Leuk”. Daan
droeg een eigen geschreven gedicht over de hongerwinter voor. Lieke danste op stelten en werd daarbij geholpen door Jet.
Ook Lieke droeg haar zelf geschreven gedicht over de oorlog in Oekraïne voor. Lars liet zijn kleurplaat zien. Tom en Tijme
sloten de talentenshow af met het laten zien van hun “vlieger-kralenplank” en het bouwen van een feestje op het vliegerlied.
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Kippenvelmomentje
Soms word je als leerkracht even stil. Een kind dat geheel zelfstandig op deze manier de oorlog in Oekraïne verwoordt, doet
zelfs volwassenen even verstommen. Dank je wel Lieke!!

Kinderen in de oorlog
De ene dag spelen kinderen in de wei,
De andere dag is er ineens in hun land een oorlog erbij.
In de wei waar ze gisteren nog in speelden, staat nou ineens een Russisch leger man,
Snel vluchten naar de schuilkelder, zo snel als je kan!
Bang dat je doodgaat, vlucht je zo snel als je kan,
Naar de schuilkelder, daar lig je dan.
Bang en met een groot verdriet,
Hopend dat je niet wordt gevonden, hopend dat men niet schiet.
Of je vlucht naar een ander land,
En met je moeder vlucht je weg, bang pak je haar hand.

maar sommige kinderen zijn hun familie kwijt,
zij moeten alleen de grens over, alleen op weg naar de vrijheid.
Gelukkig worden ze opgevangen door lieve mensen maar nog steeds met verdriet,
Want al zijn ze super lief het is hun eigen familie niet.
Hopelijk is de oorlog snel voorbij,
En kunnen ze snel weer spelen in die prachtig mooie wei.

Van Lieke Wijtmans
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