Nieuwsbrief van 31 maart 2017
Fruitlevering week 14 (3 april t/m 7 april)
1. Pitloze witte druiven
2. Sinaasappel
3. Elstar appels
Tentoonstelling
Hierbij nodigen we u nogmaals uit voor de tentoonstelling op donderdag 6 april van 16.30 tot 17.30 uur. U kunt
in de groepen de kunstwerken bekijken die de kinderen gemaakt hebben naar aanleiding van ons project.
Van harte welkom!

Nieuws uit groep 1 en 2
Welkom
Groep 1 komen er weer twee leerlingen bij! Lewam Mulugeta Teklemikael
is afgelopen week gestart en Davy Spijker start op 3 april.
Wij wensen jullie een fijne tijd bij ons op school.
Thema
De afgelopen weken hebben we over het thema ”Pasen” gewerkt. Het boek “Kip Kakelbont” stond centraal. Er
zijn weer mooie werkjes gemaakt en de kinderen hebben er heerlijk in de hoeken over gespeeld.
Afgelopen dinsdag is mevrouw Niewold bij ons in de klas geweest. Ze las een boek van Dick Bruna voor in het
Gronings. Ook hebben we samen in het Gronings tot 10 geteld. Dit was best nog moeilijk voor de kinderen!
Volgende week starten we met het thema techniek. Hier gaan we 2 weken over werken.
We gaan proefjes doen. We laten de kinderen verschillende dingen ontdekken: Waarom valt een bal weer naar
beneden, waarom dooft een kaars als er een glazen pot omheen gezet wordt. Wat doet een magneet.
Voor deze proefjes hebben we nog magneten nodig. Wie kan ons hieraan helpen?
Met taal gaan we leren woorden in lettergrepen te verdelen zoals kin-der-wa-gen.
Ook leren we deze periode namen van maanden en seizoenen.
Cijfers en letters
We herhalen de komende weken de cijfers 0,1,2,3,11 en 12 en leren het nieuwe cijfers 13. Ook leren we de letter
t. Uw kind mag weer materiaal meenemen wat met deze letter begint. Dat leggen we dan op onze letterkast.
Paasfeest
Op 13 april vieren we met de kleutergroepen onze paasviering. Om 12.30 hopen we met elkaar de paaslunch
houden. De kinderen komen om 13.30 uur uit.
Als uw kind een allergie heeft, wilt u dit dan doorgeven?
Hulpouders
Voor de komende koningsspelen op 21 april, hebben we begeleiders nodig voor het ontbijt en voor het
spelletjescircuit van 10.45 uur- 11.45 uur. Wie kan ons helpen?
Feest
Dit jaar hopen we ( Margriet, Krista en Catharina) , samen 150 jaar te worden! Dit vinden wij wel een feestje
waard! Daarom willen we op woensdag 31 mei met de kinderen feest vieren. Wat we gaan doen is nog een
verrassing!
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Nieuwsbrief van 17 maart 2017
Nieuwsbrief uit groep 5 en 6
In de groep zijn we met 3 verschillende projecten bezig die we komende week ook afronden. De cultuurmaand in
het kader van de Stijl, Elad met zijn muziek en Scoor een boek. De leerlingen zijn met de drie projecten goed en
enthousiast bezig (geweest). Elad geeft de uitvoering op maandag 3 april om 19.00 uur.
Cultuurexpositie over de Stijl op donderdag 6 april van 16.30 uur tot 17.30 uur. Afsluiting Scoor een boek in het
stadion de Langeleegte om 13.45 uur. Kinderen moeten dan makkelijk zittende kleding aan. We hebben nog
auto’s nodig. ( Kunt u meerijden ?Graag opgeven bij de klassenouder.)

U wordt allemaal van harte uitgenodigd !
Huiswerk groep 6 : topotoets 19 april.
20 april beide groepen: Tafel van 9 kennen
Nieuws van de peutergroep
Tentoonstelling ‘kunst’
Donderdag 6 april wordt in de school een tentoonstelling gehouden van het thema Kunst wat in alle groepen
behandeld is. Ook de peuters zullen hun gemaakte kunstwerken tentoonstellen. Ouders, opa’s, oma’s en
familieleden/vrienden zijn van harte welkom om te komen kijken. De tentoonstelling is van 16.30 tot 17.30 uur.
Paaslunch
Op donderdag 13 april gaan we op school lunchen. We vieren dan dat het bijna Pasen is. Om aan te sluiten bij de
eindtijd van de basisschool, gaan de peuters deze donderdag van 10.45 tot 13.30 naar school. Willen jullie je
zoon/dochter een eigen bord, bestek en beker meegeven? Er hoeft deze dag geen fruit/drinken meegenomen
worden.
Vrijdag 14 en maandag 17 april zijn alle kinderen vrij. We zien elkaar dan dinsdag 18 april weer op school.
Waterpokken
Zoals jullie ongetwijfeld gemerkt hebben, gaan de waterpokken erg rond onder de peuters. Sommige kinderen
zijn hier een paar dagen ziek van, maar gelukkig zijn de meeste kinderen alweer op school. Ook de peuters zelf
zitten hier nogal vol van. Zo vertelde Levi: ‘Mijn oom Jaap zit op waterpokken!’ (Hij zit op waterpolo…).
Afscheid Daniecha, Davy en Soraya
Vorige week vrijdag was Daniecha voor het laatst en komende vrijdag is Davy
voor het laatst bij ons op de peuterspeelzaal. Daniecha is naar groep 1 van de
Westerschool gegaan en Davy is al aan het wennen in groep 1 op ’t Haimstee.
Vanaf volgende week is hij daar alle dagen. We wensen hen allebei veel plezier
op de basisschool!
Soraya komt ook niet terug bij ons. Ze is verhuist en heeft helaas geen afscheid
kunnen nemen.
Welkom Liva, Isabel en Luca
Volgende week mogen we drie nieuwe peuters verwelkomen: Liva, Isabel en
Luca. We hopen dat ze gauw bij ons gewend zijn en zich thuis zullen voelen in
de groep!
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Nieuwsbrief van 31 maart 2017
Groep 4
In groep 4 werken we aan het project kunst.
Met name over de Nederlandse schilder Karel Appel.
Karel Appel gebruikte in zijn werk altijd herkenbare figuren
als mensen, dieren of zonnen. Behalve schilderijen maakt hij
ook fel gekleurde beelden en reliëfs van hout, aluminium en
polyester.
Hoe zag zijn werk er dan uit? En hoe hebben wij hier aan gewerkt?

Groep 7/8
Groep 7 en 8 zijn dinsdagmiddag 28 maart naar Borgerswold geweest.
We gingen eerst naar de kinderboerderij.
En daar moesten we een opdracht maken.
Er waren lammetjes, geiten, schapen, kippen en nog veel meer.
Daarna gingen we het bos in om zo veel mogelijk bladeren te zoeken en mee te nemen.
We gingen bespreken wat voor soorten bladeren wij hadden gezien.
En tot slot mochten we nog een tekening maken van het landschap.
Het was een erg gezellige middag.
Groeten van Maaike Riemersma uit groep 8

Op woensdag 12 april is het schoolvoetbaltoernooi voor leerlingen van groep 7 en 8.
Als er nog ouders het jongensteam willen begeleiden dan hoor ik het graag!
Maandagmiddag 3 april gaat de leerlingen van groep 7&8 naar de WP voor de techniekmiddag.
Vertrek om 13.00 bij school!
De leerlingen van groep 7 kunnen nog even flink oefenen voor het theorie examen van verkeer!
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Nieuws uit groep 3
Inmiddels hebben de laatste kinderen voorgelezen in de voorleesstoel. De meeste kinderen vonden
het leuk om te doen. We hebben afgesproken dat wanneer iemand nog een keer wil, deze het even
moet vragen.

Mevrouw Niewold is bij ons komen voorlezen in het Gronings. Ze las onder andere een verhaal voor
van Jip en Janneke. De kinderen luisterden aandachtig.

Verder zijn we druk bezig met de schilderijen en het levensverhaal van Vincent van Gogh.
De zonnebloemen staan inmiddels in de vaas.
De klas is ook al in paassfeer, waardoor we een echt lentegevoel krijgen.

We zijn ook al aan het oefenen met de liedjes voor de paasviering (“ Wij vieren feest”, “Halleluja, wij
dansen en wij springen”, ”Weet je dat de lente komt”.) en de Koningsspelen (“Okido” van Kinderen
voor Kinderen.) Alle liedjes zijn terug te vinden op youtube.
Afgelopen donderdag zijn we met de klas naar de bibliotheek geweest. De foto’s hiervan kunt u
terugvinden op de website van school. Gelukkig hebben we door de hulp van enkele ouders toch een
bezoek kunnen brengen aan de bieb. Wist u dat uw kind gratis lid kan worden? Een aanrader! 
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