Nieuwsbrief van 21 april 2017
Onze jarigen
24 april

Mike Göttgens (12 jaar) - groep 8

25 april

Evy-Linn de Nooijer (6 jaar) - groep 1/2
Bart Postma (12 jaar) - groep 8

29 april

Sylvie Wolfs (5 jaar) - groep 1

8 mei

Noa Rogaar (9 jaar) - groep 5
Thomas Veen (10 jaar) - groep 6

12 mei

Kylan Hofman (12 jaar) - groep 8

14 mei

Maurice van der Laan (11 jaar) - groep 7
Markus Pruis (12 jaar) - groep 8

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag en een fijne dag gewenst!
Gezocht: schoolcommissieleden
De schoolcommissie van onze school zoekt twee leden die in de schoolcommissie zitting willen nemen. De
schoolcommissie heeft als doel, binnen het kader van de statuten en doelstelling van de vereniging, een bijdrage
te leveren om ‘t Haimstee zo optimaal mogelijk te laten functioneren.
Dat is een mond vol statutaire teksten, maar waar het hier vooral om gaat is dat de schoolcommissie een
vertegenwoordiging is van de ouders van de school en functioneert als een klankbordgroep, een adviesorgaan en
ondersteuning biedt voor de directeur en het team! We hopen dat u ons hierbij wilt helpen. Heeft u
belangstelling of wilt u meer informatie dan kunt u dit aan juf Josha aangeven (cbshaimstee@vcomog.nl/ 0598620621 of gewoon even langskomen!)
Tentoonstelling kunst
We kunnen terugkijken op een goed bezochte en
interessante tentoonstelling van de kunstwerken die
de kinderen gemaakt hadden in de projectweken.
Ouders, grootouders, broers en zussen kwamen de
kunstwerken bekijken in alle groepen. Ook in het
kunstatelier voor de kinderen in de overblijfruimte
werd druk gewerkt door kinderen. Heel erg bedankt voor
uw belangstelling!
Koningsspelen
Vrijdag 21 april, vandaag, hebben we samen om
08.30 uur op het plein de Koningsspelen geopend
met het Wilhelmus en daarna het lied ‘Okido’ van
Kinderen voor kinderen. Na een gezamenlijk
ontbijt in de groepen zijn we gaan spelletjes
spelen, de groepen 1 t/m 4 op het plein en de
groepen 5 t/m 8 in de sporthal. We hebben erg
veel plezier gehad met elkaar en hadden gelukkig
droog weer.

Vakantie!
We hebben meivakantie van 24 april t/m 28 april. Maandag 1 mei zien we elkaar weer en vrijdag 5 mei hebben
we ook een vrije dag!
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Nieuws uit groep 1 en 2
Welkom
Dylano Gorissen is op 11 april 4 jaar geworden. Op 12 april is hij begonnen in groep 1a. We hopen dat
hij zich snel thuis zal voelen bij ons.
Voorlezen door groep 7 en 8
Op maandagmiddag komen de kinderen van groep 7 en 8 ongeveer een kwartier voorlezen aan de
kleuters. Iedere leerling leest voor aan 1 of 2 kleuters. Dit is een heel leuk en gezellig en ook leerzaam
gebeuren. De kinderen van groep 7 en 8 nemen hun voorleestaak heel serieus en de kleuters luisteren
vol aandacht. Mooi om te zien.

Thema’s
We hebben ons thema ‘Techniek’ afgerond. Na Pasen is ons nieuwe thema: ‘Familie’. Week 16,17 en
18.We beginnen de eerste week met de Koninklijke Familie. Dat past mooi bij de Koningsspelen en
Koningsdag.
Daarna gaan we het over de eigen familie hebben.
Kinderen mogen foto’s meenemen van hun familie.
Paasviering
De kleutergroepen hadden afgelopen donderdag samen een Paasviering. We hebben het Paasverhaal
verteld en hebben Paasliederen gezongen. Het was een mooie viering. We eindigden met het lied: ‘Klap
in je handen van blijdschap’ met muziekinstrumenten erbij werd het een extra blij lied.
Paasluch
Aan het eind van de morgen was er een gezellige Paasluch in de verschillende groepen. De kinderen
hebben het zich goed laten smaken.
Verhalenmachine
Deze activiteit is niet doorgegaan. Het is een mooi project voor ouder en kind. We hopen dat later nog
eens te kunnen doen. Helaas was er nu te weinig hulp.
Letters en cijfers
We leren de letter m van mama en majesteit. Ook leren/ herhalen we de cijfers ,3,4 en 5 en 13, 14 en
15. Uw kind mag na Pasen spullen meenemen die met de letter m beginnen. We zetten ze op de
letterkast. De aangeleerde letters en cijfers worden steeds herhaald.
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Nieuws uit groep 3
Vorige week hebben we bezoek gehad van Botje Bij. Dit is een robotje dat je zelf kunt programmeren.
Nadat we een verhaal van het Beertje Pippeloentje gehoord hadden, moesten we de bij zo instellen dat
hij ging bewegen in de juiste richting over de plaatjes van het verhaal. Het instellen viel soms niet mee,
waardoor Botje Bij soms bijna van de tafel af rolde. Mocht uw kind dit interessant gevonden hebben
dan kunt u terecht bij de bibliotheek. Zij bieden diverse workshops aan op het gebied van het
programmeren van robotjes.
We kunnen terugkijken op een mooie Paasviering samen met groep 4. Hartelijk dank aan de ouders die
meegeholpen hebben met het begeleiden van een activiteit.
Maandag 8 mei hebben we de aftrap van het leesproject: Vakantie lezen. Dit is eveneens een project
van de bibliotheek. De kinderen gaan tijdens het lezen van boeken op vakantie door verschillende
landen. We willen dit project, samen met u, feestelijk afsluiten. Noteer 13 juli van 16.00 t/m 16.45 uur
dus alvast in uw agenda!
Ik wens u een fijne meivakantie.
Nieuws uit de peutergroep
Na een succesvolle tentoonstelling over Kunst, zijn we begonnen met het thema 'dieren in de lente'.
We zullen zingen, knutselen, lezen en spelen over dit onderwerp. Deze week hebben we van klei een
prachtig egeltje gemaakt.
Vrijdag vieren we samen Koningsdag met o.a. de Koningsspelen. Bij deze alvast de moeders bedankt die
ons helpen!
Een hartelijke groet van de juffen
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Nieuws uit groep 5 en 6
Toetsen:
Op 4 mei wordt de tafel van 9 bij de kinderen afgenomen.
Op 3 april hadden wij onze uitvoering van muziek. Dit hebben we samen met Elad gedaan in
het witte kerkje in Muntendam. Wat konden de kinderen toch prachtig spelen en wat waren
de ouders enthousiast. We mochten dirigent zijn, spelen, maar ook kijken wie de langste
geluid uit zijn of haar instrument konden krijgen.

Op 7 april hebben wij de afsluiting van scoor een boek gehad. We hebben als groep 5 en 6
150 boeken gelezen. Bij de afsluiting hebben wij allemaal spelletjes gedaan.
Op 10 april is de burgemeester bij ons in de klas geweest. Groep 6 had de burgemeester
uitgenodigd om te komen naar de kunsttentoonstelling. Helaas kon hij toen niet, maar wilde
hier wel van alles over horen. Hierom kwam hij op maandag 10 april bij ons langs. De
kinderen hebben vertelt wat wij in de school allemaal hebben gedaan.
Het leukste vonden de kinderen toch wel dat ze vragen aan de burgemeester mochten
stellen en de ambstketting om mochten hebben.
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