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Nieuwsbrief september 2014
Kalender
3 september
5 september
9 september
15 september
17 september
22 september
30 september

: 8.30 u. OR vergadering
-Team heeft ’s middags cursus hoogbegaafdheid.
: Zig Zag thema dag voor groep 5 t/m 8 in Amsterdam.
: groep 1 t/m 4 ’s middags vrij in verband met studiemiddag.
-Informatieavond voor alle groepen, aanvang 19.30 u.
: ’s middags Kermisverrassing…..!
: 11.30 u. Zwaneshow groep 5. Ouders van deze groep zijn van
harte welkom!
: deze week “Kom in de klas”.
: 19.30 u. MR vergadering.

Even voorstellen….
Mijn naam is Ina Postma en ik woon in Schagen.
Ik ben getrouwd met een meester -Sytze, ik heb een zoon van 23-Jelle en een
dochter van 21- Imke.
Mijn hobby’s zijn tekenen, lezen, wandelen, fietsen en ik kijk graag series van
o.a. HBO.
Mijn favoriete bestemmingen voor een vakantie zijn de Achterhoek, het Vecht
dal, Drenthe en Duitsland.
Na een aantal andere scholen was het tijd voor “ ‘t Zwanenest”.
Ik sta in groep ½ bij juf Nynke.
Ik hoop dat we een gezellig jaar zullen hebben.
Even voorstellen (2)…
Mijn naam is Eva Hopman en ik ben 17 jaar oud. ’t Zand is het dorpje waar ik
woon samen met mijn drie zussen en mijn ouders. In Alkmaar zit ik op school
waar ik mijn opleiding onderwijsassistent volg. Nu zit ik in het tweede schooljaar
en loop ik hier 20 weken stage op maandag, dinsdag en woensdag. Deze opleiding
vind ik super leuk omdat ik gek ben op kinderen en dat ik ze graag wil helpen met
leren. Mijn hobby’s zijn: Handballen, met mijn vriendinnen afspreken, shoppen en
paardrijden. Op zaterdag heb ik een bijbaantje bij de slager in Julianadorp.
Informatieavond
De informatieavond voor de ouders vindt plaats op dinsdag 9 september.

Geen workshops deze keer. De avond ziet er als volgt uit:
19.30 uur:
Ontvangst door Gerda
De teamleden stellen zich voor.
19.45 – 20.15 uur: Informatie in elke groep ( 1e ronde)
20.30 – 20.45 uur: Pauze
20.45 – 21.30 uur: Informatie in elke groep (2e ronde)
21.30 uur:
Einde informatieavond
Kom in de klas.
In de week van 22 september bent u in de gelegenheid in de klas van uw kind te
komen kijken. We stellen de klas van 8.30 u. tot 9.30 u. open en per dag kunnen
er 5 ouders komen. Vanaf heden kunt u zich bij de ingang van de klas inschrijven.
ZigZag thema dag
Wat houdt ZigZag in?
Het Zigzag-evenement heeft als doel de textiele ambachten; breien, vilten en
weven te (her) introduceren bij kinderen. Tijdens deze dag ontdekken de
kinderen een nieuwe wereld van textiel en vakmanschap. Een wereld waar
ambachten, technologie en ICT elkaar ontmoeten.
Groep 5 maakt kennis met weven en ontwerpt een eigen grappig monstertje.
Groep6/7 ontwerpt en knutselt een lichtgevende knuffel van wol en vilt en
elektronica.
Groep 7/8 maakt een eigen muziekinstrument van rekbare stoffen, geleidend
garen en elektronica.
We gaan 5 september met groep 5 , 6 , 7 en 8 gezamenlijk met de bus naar het
Waagplein in Amsterdam. We komen om 8.30 uur gewoon in onze eigen klas.
Daarna vertrekken we om 8;45 met de bus. We verwachten ’s middags weer voor
15.00 terug te zijn. ( Dit onder voorbehoud).
Om dit financieel mogelijk te maken gaan we met de kinderen een lege
flessenactie houden. We vragen de kinderen langs de mensen te gaan om lege
flessen op te halen en deze in te leveren. Zij krijgen een flyer mee waarop staat
dat dit een actie is vanuit school, om deze ZigZag-dag mogelijk te maken.
Muzikale Basisvorming
De cursus muzikale basisvorming is voor alle kinderen uit groep 4 en 5 van de
basisschool. De cursus duurt twee jaar en is vooral gericht op plezier in muziek.
Het doel is om kinderen een muzikale basis te geven zodat ze moeiteloos kunnen
doorstromen naar het instrumentaal onderwijs. Muziek is leuk en voor nog
minder dan €6 per week is het ons plezier om dat aan uw kinderen mee te geven.
We leren verschillende elementen zoals toonhoogte, maat, ritme, tempo. Ook
wordt de basis gelegd voor het lezen en schrijven van noten, eenvoudige ritmes

en verschillende maatsoorten herkennen. In de loop van het jaar wordt
spelenderwijs het muzikaal gehoor ontwikkeld. Om dit te bereiken zingen we
samen, bespelen eenvoudige slaginstrumenten en gebruiken de blokfluit als
hulpinstrument. Hierop leren de kinderen makkelijke liedjes spelen. Alles is erop
gericht om de muziek in de praktijk te brengen en al doende te leren.
Tijdens het tweede jaar gaan we verder op de onderwerpen in. Spelenderwijs
bouwen we stap voor stap voort op dat wat er in het eerste jaar is ontwikkeld.
Doordat de opdrachten meer inhoud krijgen is het voor de docent en de ouders
mogelijk om de muzikale kwaliteiten en het doorzettingsvermogen van de
kinderen goed in te schatten.
Na het tweede jaar hebben de leerlingen voldoende kennis om een verantwoorde
instrumentenkeuze te maken en door te stromen naar het instrumentale
onderwijs.
Locatie: bij voldoende deelname in de eigen basisschool
Docent: Agaath Schouten
Kosten: €200 te voldoen in 4 termijnen van €50 of €195 bij betaling in 1 keer.
Deze kosten zijn exclusief lesmateriaal.
Na opgave ontvangt u informatie over de startdatum en lestijd.
Informatie:
Instituut Muzikale Basisvorming
Agaath Schouten
Kerkweg 9, 1704 DG, Heerhugowaard
Telefoon 072 5728840 / 06 54641661
E-mailadres imbas@planet.nl
Nieuwe leerlingen
Deze maand verwelkomen we in groep 1 Lieke van der Schaal en Sanne Boontje.
Wij hopen dat deze leerlingen een leuke tijd om onze school tegemoet gaan.

