Nieuwsbrief van 03 maart 2017
Fruitlevering week 10 (6 t/m 10 maart)
1. Appel (Elstar)
2. Galia meloen
3. Navelsinaasappel
Nieuws uit groep 1 en 2

‘De Nachtwacht’ van
Rembrandt van Rijn

‘Mona Lisa’ van
Leonardo Da Vinci

‘De slaapkamer’ van
Vincent van Gogh

Thema
We zijn deze week gestart met het thema: ‘Cultuur’. Beeldende vorming staat centraal. We gaan hier 3 weken
over werken. Het doel is om de kinderen kennis te laten maken met 3 bekende schilderijen en met de schilders
daarvan. De kinderen leren om goed te kijken naar de afbeelding. Naar de de kleuren, licht en donker. Zij kunnen
na de afsluiting van dit thema deze 3 schilderijen herkennen en iets over het schilderij vertellen. We leren ook
allerlei nieuwe woorden zoals: schilderij, ezel, palet, penseel, doek.
Donderdag 2 maart gaan we met de kleutergroepen naar het ‘Doemuseum’ in Veendam.
We gaan daar door middel van een speurtocht de tentoonstelling bekijken. Bovenstaande 3 schilderijen zullen de
kinderen ook tegenkomen. Verder kunnen we daar creatief aan de slag en heerlijk spelen. De foto’s van dit
culturele uitstapje komen z.s.m. op de website te staan.
Cijfers en letters
We leren in deze weken het cijfer 10, 0 en 1 Groep 2 leert 10 en 11. Ook leren we de letter b (Uw kind mag weer
materiaal meenemen wat met deze letter begint. Dat leggen we dan op onze letterkast.
Visite
Dinsdag 7 maart komen er peuters van ‘Bamba’ bij ons op visite. Dat is heel gezellig.
Extra kleding
Graag zouden wij nog weer wat kleding willen hebben voor als kinderen ‘een ongelukje’ hebben gehad. Wie kan
ons daaraan helpen?
Makkelijke kleding
Groep 1/2 gaat iedere woensdagmorgen gymmen in de sporthal. Het zou fijn zijn als uw kind dan ‘makkelijke’
kleding aan heeft. Het (zelf) aan en uitkleden lukt dan veel beter.

Kinderpraat
Vraag voor de juf van een leerling van groep 1.
“Juf, heb jij voor mij een pasezel voor een flapje?”
(“Juf, heb jij voor mij een postzegel voor een envelopje?”)
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Nieuwsbrief van 03 maart 2017
Groep 5/ 6
Deze maand is cultuurmaand. Alle groepen doen hier aan mee.
Groep 5/6 gaat werken over De Stijl. We gaan werken over o.a Mondriaan, Theo va Doesburg en Gerrit Riedveld.
We gaan over hen lezen, filmpjes kijken , knutselen en nog meer.
We hebben een nieuwe leerling in de klas. Ze heet Amelie Timmenga en zit in groep 6. We hopen dat je het snel
naar je zin zult krijgen Amelie !
Op 14 maart beginnen de beide groepen met muziekles van Elad.
Voor de komende weken staan er diverse toetsen op het programma:
8 maart : Topotoets Drenthe groep 6
8 maart : ’s middags zwemmen met kleren aan
(er is een brief meegegeven)
9 maart : Tafel van 7 (beide groepen)
15 maart : Aard.toets ( beide groepen) De oefen bladen zijn mee
naar huis voor topo en Aardrijkskunde.
Gevonden voorwerpen!!!
In de bak gevonden voorwerpen liggen diverse kledingstukken waaronder
jassen, shirts, bodywarmers, sjaals en handschoenen, gymkleding en
gymschoenen en ook nog tassen, broodtrommels en een regenpak. Mist u
voorwerpen, kijk dan gerust eens in de bak met gevonden voorwerpen.
Eind maart zal deze worden opgeruimd!
Nieuws van de peuters
Deze week hebben we het thema bouwen afgerond. De peuters hebben veel 'gewerkt' op 'de bouwplaats' en zo
spelenderwijs heel veel geleerd over gereedschappen, bouwen en beroepen. Ook het opruimen van alle spullen
hebben ze zelf gedaan, want immers 'slopen' hoort ook bij bouwen...
Vanaf volgende week gaan we bezig met beeldende vorming: Kunst! We zullen allerlei leuke dingen gaan
knutselen die we tijdens de tentoonstelling zullen presenteren.
Naast werken, spelen en lezen hebben we de afgelopen tijd ook twee geboortes mogen vieren. Lars heeft een
zusje gekregen: Evi. Sophie heeft een broertje gekregen: Luuk. Lars, Sophie en hun ouders: van harte
gefeliciteerd!
Groetjes van de juffen
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