Nieuwsbrief van 17 maart 2017
Fruitlevering week 12 (20 t/m 24 maart)
1. Navelsinaasappel
2. Galia Meloen
3. Komkommer
Komkommer is een groente. Het is één van de meest populaire groenten in Nederland. Komkommer is een
groente die in Nederland en België vooral als salade wordt gegeten.
Komkommer groeit in Nederlandse kassen, maar komt ook uit Zuid-Europese landen, met name Spanje.
Komkommer is het hele jaar door verkrijgbaar. Komkommer is goed voor je gezondheid. Net als andere
groentesoorten bevat komkommer veel vezels en voedingsstoffen en erg weinig calorieën.
Komkommers laten groeien in de tuin
Vanaf eind mei kun je komkommers buiten in de volle grond zaaien. Zorg voor een goed bemeste grond. Het is
ook mogelijk om al in april te zaaien onder glas, zet de jonge plantjes vervolgens over in potjes en geef ze eind
mei een plekje in je tuin. Het is belangrijk dat het overdag gemiddeld 20 graden is en het ’s nachts niet kouder
wordt dan 15 graden.
Gebruik drie zaadjes per twee vierkante meter. Komkommers houden van voldoende vocht, maar mogen niet nat
blijven. Geef de plant geen water op het blad, maar rechtstreeks op de grond. De wortels liggen namelijk vrij aan
de oppervlakte en het is belangrijk dat zij voldoende water krijgen. Het beste kun je in de ochtend water geven,
dan verdampt er zo min mogelijk water.
Komkommerplanten groeien snel en nemen veel plaats in beslag. Om de doorgroei te verbeteren, kun je de
zijranken en grote bladeren tussentijds verwijderen. Komkommers houden van zon, maar niet de hele dag.

Nieuws uit groep 5 en 6
We zijn halverwege de cultuurmaand. We hebben al erg veel geleerd over De Stijl. De komende tijd
zullen we nog meer leren, lezen, knutselen etc.
Afgelopen dinsdag hebben wij onze eerste muziekles van Elad gehad. Wat een pret om de ‘rare’
geluiden door de cornet, bugel en trompet te horen. Ook kwamen we er achter dat dit toch niet zo
eenvoudig was als dat de meester voordeed. En de meester had zelfs tijd om te kijken wat er gebeurd
als we een stressbal in de cornet doen. Hij moest wel heel hard zijn best doen om er geluid uit te
krijgen.

1 juni is het zover. Dan gaan we op schoolreisje naar Wildlands. Heeft u een abonnement bij Wildlands
dan horen wij dit graag van u.
Voor de komende weken staan er diverse toetsen op het programma:
Do 23 maart: de tafel van 8 (beide groepen)
Di 28 maart: geschiedenistoets (beide groepen). De leerbladen zijn al mee naar huis.
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Nieuws uit groep 3
Nu ik dit schrijf, schijnt het zonnetje volop. Toch wil ik u onderstaande foto’s niet
onthouden. Het is een gezellig winters tafereel met al die pinguïns.

We zijn volop bezig met de schilderijen en het levensverhaal van Vincent van Gogh. De
schilderijen van de eigen slaapkamer zijn klaar. We mochten als een echte schilder
schilderen op canvas met olieverf. Het was een precies en moeilijk werkje.

Donderdag 9 maart zijn we naar het Doemuseum geweest. De foto’s hiervan staan op de
website. Hier kunt u ook enkel foto’s vinden van kinderen die voorlezen op de voorleesstoel.
Woensdag 22 maart gaan we naar de bibliotheek. We zullen daar door middel van spelletjes
kennismaken met alles wat er te vinden en doen is in de bibliotheek.
In april zullen we starten met Botje Bij. Dit is een project van de bibliotheek.
Botje Botje, Botje Bij,
ik help jou en jij helpt mij.
Links of rechts en terug of vooruit:
ik tel de stappen en jij voert uit.
Bij Botje Bij staat het verband tussen ontluikend programmeren,
gedichten lezen en het stimuleren
van de verbeelding bij kinderen centraal. Botje Bij (bee-bot) is een
programmeerbare robot waarmee
kinderen zelf een bepaalde route kunnen uitstippelen, instellen en doorlopen. Tijdens dit
programma in de klas luisteren leerlingen naar een gedicht en leren ze deze te begrijpen.
Daarna sturen we Botje Bij door het verhaal.
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Nieuws uit groep 1 en 2
Thema
De afgelopen 3 weken hebben we over het thema ”kunst” gewerkt. Aan de hand van boeken en
filmpjes op het digibord werken en praten we over dit onderwerp. We hebben de Mona Lisa zelf
geschilderd. Er is een schilderspalet gemaakt. Ook hebben de kinderen veel geleerd over de schilders
Rembrandt van Rijn, Vincent van Gogh en Leonardo da Vinci. We schrijven en stempelen woorden die
met dit thema te maken hebben. We hebben geoefend met de rekenkundige begrippen evenveel,
minder en meer. Er waren verschillende kinderen die weer van alles mee namen naar school voor onze
thema kast. Fijn dat jullie zo actief zijn.
De afgelopen week hebben we dit thema afgerond. Op donderdag 6 april is er in de hele school een
afsluiting van het kunstproject. Hoe, wat, wanneer dat horen jullie nog.
De volgende 2 weken staat Pasen centraal.
Doe museum
Op 2 maart was het doe museum een groot succes. Bedankt ouders voor het rijden en begeleiden. Op
de website kunt u foto’s vinden.
Kinderdagverblijf Bamba
Vorige week dinsdag zijn er 5 kinderen in de leeftijd van 3+ samen met hun leidster in groep 1 op
bezoek geweest. Samen hebben we fruit gegeten en gepraat over kunst. Daarna konden ze met elkaar
spelen in onze hoeken. Het was erg fijn om deze kinderen te laten ‘proeven’ aan een schools ritme.
Cijfers en klanken
We herhalen de komende weken de cijfers 0, 1, 10 en 11 en leren het nieuwe cijfer 2 in groep 1 en 12
in groep 2. Ook leren we de klank P. Uw kind mag weer materiaal meenemen wat met deze klank
begint. Dat leggen we dan op onze letterkast.
Foto’s website
Ouders, wellicht overbodig om te zeggen, maar het is de moeite waard om regelmatig op de website
onder groep 1 en groep 1/ 2 te kijken naar de foto’s. Wij streven er naar om regelmatig u te kunnen
laten genieten van de belevennissen van uw kind.
Oproep Pasen
Wie heeft er voor beide kleutergroepen paastakken?
Voor de werkles hebben we eierdozen van 6 en 10 stuks nodig. Wie heeft ze voor ons?
Alvast bedankt.
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Zwem4Daagse terug in Veendam
Blijven zwemmen voor plezier en veiligheid
Van 20 tot en met 24 maart 2017 organiseert Zwem- en Poloclub Bubble in samenwerking met zwembad
Tropiqua voor de 1ste keer de Zwem4daagse in zwembad Tropiqua aan de Jan Salwaweg 2, 9641 LN te
Veendam. De Zwem4daagse is een sportief evenement waarmee jong oud en gestimuleerd worden om te blijven
zwemmen.
Wat is de Zwem4daagse?
Tijdens de Zwem4daagse zwem je elke dag een bepaalde afstand. Hoe ver je moet zwemmen is afhankelijk van
je leeftijd. Je moet in het bezit van zwemdiploma A zijn en als richtlijn geldt:

•
•
•

kinderen tot 10 jaar zwemmen elke dag 250 meter, dat zijn 10 baantjes
kinderen vanaf 10 jaar en volwassenen zwemmen elke dag 500 meter, dat zijn 20 baantjes
de echte waterrat kan elke dag 1000 meter zwemmen en dat zijn 40 baantjes

Je mag tijdens het zwemmen altijd even rusten, maar je mag niet uit het water gaan. Dan moet je weer helemaal
opnieuw beginnen.
Meedoen
Als je je aanmeldt voor de Zwem4daagse krijg je een deelnemerskaart. Deze ontvang je van de organisatie op de
eerste dag dat je gaat zwemmen. Deze kaart lever je elke dag voor het zwemmen in. Dan ga je het water in om je
baantjes te zwemmen. Ben je klaar met zwemmen en heb je goed geteld, dan kun je je kaart weer gaan ophalen.
Deze wordt dan afgetekend, zodat de organisatie aan het einde van de week kan zien dat je op alle 4 de dagen
mee hebt gedaan.
Je kunt van 20 tot en 24 maart dagelijks van 10.00 - 12.00 uur of van 17.30 - 19.00 uur komen zwemmen. Je
mag alle 5 dagen komen zwemmen maar je kunt ook 1 dag thuis uitrusten. Of als je 1 dag niet kan gaan, kun je
een dag gebruiken als inhaaldag. Uiteindelijk tellen er maar 4 dagen mee.
Op vrijdagavond zal de Zwem4daagse feestelijk afgesloten worden en speelt dweilorkest Dwaarsliggers
uit Zuidbroek aan het zwembad!
Medaille
Als je de eerste keer hebt meegedaan aan de Zwem4daagse krijg je aan het einde van de week een hele mooie
bronzen medaille in de vorm van een ster. Hier hangt een vaantje aan zodat je je medaille kunt opspelden of thuis
ophangen.
Je moet goed onthouden hoe vaak je aan een Zwem4daagse meedoet, want als je voor de tweede keer meedoet
krijg je een zilveren medaille. En daarna krijg je zelfs een gouden medaille.
Inschrijven
Voor meer informatie over de Zwem4daagse en om je te schrijven ga je naar de website
www.veendam.zwem4daagse.nl
De inschrijfkosten bedragen € 8,50. Hiervan gaat € 1,- naar het goede doel: Het Vergeten Kind
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