1 juli 2022
Openingsdag projectweek
Maandagochtend kwamen twee politieagenten de projectweek openen. Eerst werd in
groep 4 t/m 8 uitgebreid verteld over het werk van de politie. Dat is heel wat meer dan
alleen maar “boeven vangen”. Na het theoriegedeelte, zijn we naar de politiebus gegaan
en hebben we alles gezien en gehoord!
Daarna hebben de politieagenten de politiebus laten zien aan groep 1/2/3 en ook daar is
een hoop verteld over het werk van de politie. Na afloop kregen alle kinderen allerlei
politie-gadgets. Wat zijn ze verwend!
Na het politiebezoek zijn de kinderen van groep 4 t/m 8 begonnen met hun onderzoek
naar een held. In groepjes werd informatie opgezocht over Anne Frank, Mozart, Jezus
Christus, Moeder Teresa, Martin Luther King, Albert Einstein en Barak Obama. Waarom
worden deze mensen door een grote groep mensen als held gezien? Is hij/zij voor jou
ook een held? Waarom wel/niet? Groep 1/2/3 werkte aan een heldendans.
De dag sloten we af met een “helden-vossenjacht” door het dorp. Hulpouders jullie
waren helden!!! Dank voor jullie hulp.
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Belangrijke data
Di. 05/07 Schoolfotograaf
Wo. 06/07 Emma (groep 5) jarig
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Projectweek dinsdag
Na een schoolgesprek over helden, geleid door juf Marieke, gaf juf Stefanie een presentatie over een heldhaftige vriendin.
Daarna zijn de kinderen verder gegaan met de voorbereidingen van hun presentatie over een wereldberoemde “held”. Ook
werden alle kinderen die dat wilden, geschminkt als superheld. Na de pauze hebben de kinderen van groep 4 t/m 8 een
“helden-muziekbingo” gedaan. De dag werd afgesloten met een knutsel voor hun eigen held.

Juf… wil je een foto maken voor onze papa’s en mama’s? Bij
deze… Familieschommel nummer 2.
Een goed voorbeeld doet volgen.
Projectweek donderdag
Donderdagochtend hebben de kinderen eerst hun presentatie over hun held afgerond. Daarna kwam de brandweer op bezoek
en hebben maar liefs twee brandweermannen verteld over hun werk. We hebben de hele brandweerauto van binnen en buiten bekeken. Het was een leerzaam en leuk bezoek!
Daarna hebben de kinderen hun presentatie over hun held gegeven. Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan, wat
hadden ze veel informatie opgezocht en wat lag het niveau hoog! De kinderen hebben hier zeer serieus aan gewerkt en dat
was te horen en zien! Groep 1/2/3 luisterde mee en heeft halverwege de presentaties hun heldendans aan groep 4 t/m 8
getoond. Daarna hebben de kinderen nog een heldenletter ontworpen. Het was een leerzame en gezellige dag.
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Bouwen in de heldenweek

Wisseling bibliotheekboekencollectie
Volgende week woensdag worden de bibliotheekboeken opgehaald door de bibliotheek Wijchen. Als u thuis nog boeken via
school van de bibliotheek Wijchen heeft geleend, wilt u deze dan weer meegeven naar school? Alvast dankl!
Schoolfotograaf
Aanstaande dinsdag komt de schoolfotograaf. Als u jongere broertjes en/of zusjes ook op de foto wilt, bent u om 8.15 uur van
harte welkom.
Notulen MR
Van iedere MR-vergadering worden notulen gemaakt. Deze notulen zijn op school in te zien. Indien u de notuelen wilt inzien
kunt u terecht bij juf Daniëlle of juf Marieke.

Impressie schoolreis

Luizenkam-ouders gezocht
Komend schooljaar willen we na iedere vakantie op de woensdagochtend alle leerlingen weer laten controleren op luizen. Welke
ouders/verzorgers willen deze taak op zich nemen komend schooljaar? De eerste keer is op woensdag 31 augustus. We hopen op een
stuk of vier vrijwilligers! Als u beschikbaar bent, kunt u dit doorgeven aan juf Daniëlle.
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