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Nieuwsbrief 12 februari 2016
Kalender
12 februari:
15 februari:
19 februari:
22 februari:
23 februari:
24 februari:
25 februari:
29 februari:
10 maart:

Studiedag Cito-analyse en Groepsplannen maken (alle kinderen zijn vrij)
Studiedag Communicatietraining; drijfverensessie van Aart Brezet voor het team (alle
kinderen zijn vrij)
Rapporten mee en Talentenshow
10 minutengesprekken op de avond
MR-vergadering
Zwaneshow groep 2/3 om 11.45uur
10 minutengesprekken op de avond
Start voorjaarsvakantie t/m 6 maart
Weer naar school

Talentenshow
Op vrijdag 19 februari hebben wij een echte ‘Talentenshow’!
Kinderen kunnen vrijwillig meedoen. Het is dus niet verplicht om mee te doen. Vooral kinderen in de
onderbouw wisselen nog vaak van gedachten of geven op school aan dat ze mee willen doen, terwijl
dat thuis niet bekend is en andersom. Daarom hebben wij een mailing hierover verzonden. De
mailing via Mijn School Info eerder deze week bevatte een antwoordstrookje. Per abuis is hier de
keuze ‘nee’ niet toegevoegd. U krijgt automatisch een herinnering dat u het antwoordstrookje niet
hebt ingevuld. Als uw kind niet mee doet, hoeft u niet te antwoorden en de herinnering als ‘niet
verzonden’ beschouwen.
Schoolvoetbal
Meisjes en jongens uit groep 5/6 (7-tallen) en groep 7/8 (jongens in 11-tallen en meisjes in 7-tallen)
kijken er altijd met veel plezier naar uit om te mogen voetballen met hun schoolteam.
Een machtig mooi voetbalspektakel waarbij 'meedoen' en ‘samen sporten’ natuurlijk belangrijker is
dan 'winnen'. Met ingang van 2016 kunnen ook kinderen uit groep 3/4 meedoen!
Voor het schoolvoetbaltoernooi, waarvan de voorrondes op 6 en 13 april 2016 zal plaatsvinden,
kunnen ook teams uit groep 5/6 worden aangemeld en wordt er een mini-schooltoernooi gehouden
(4 tegen 4 voetbal) voor kinderen (m/j gemengd) uit groep 3 en 4.
Het lijkt ons leuk om met zoveel mogelijk kinderen ’t Zwanenest te vertegenwoordigen op het
toernooi in Schagen.
Wilt uw kind meedoen? Leuk! Inschrijven kan bij de leerkracht t/m woensdag 17 februari.
Op de site www.schoolvoetbalschagen.nl vindt u meer informatie. Ook kunt u zich hier in ieder geval
aanmelden als u vrijwilliger (scheidrechter, kantinedienst etc) wilt zijn.
Oudergesprekken
De oudergesprekken zijn voor alle klassen op 2 vaste avonden. Maandag 22 februari en donderdag
25 februari. U krijgt via Mijn Schoolinfo vandaag een uitnodiging om in te schrijven voor de
oudergesprekken. Dit doet u via Mijn School Info en u kunt voor al uw kinderen tegelijk inschrijven,
de lijsten van de klassen van uw kinderen worden naast elkaar getoond. Zo kun u zelf de gesprekken
inplannen.
Let op: De gesprekken zijn deze keer alléén op de avond!

Nieuws uit de klassen
Groep 1/ 2
Thema:
Groep 1/2 zit nog helemaal midden in het thema bouwen. Deze week gaan de kinderen zelf hun
bouwkennis toepassen bij het metselen van een huisje van
suikerklontjes. Het cement wordt gemaakt van bloem met water en dan
aan de slag! Wie maakt er een stevig huis of muur? Lukt het iemand om
er een deurtje of raampjes in de maken? Kom gerust even om het hoekje
kijken naar de resultaten!
Prietpraat:
Meike heeft een kralenplank gemaakt op een doorzichtig plankje en
vraagt aan juf of zij hem wil opereren (kopiëren).
Muziek:
De kinderen van juf Jantina zijn op bezoek geweest in de klas. Zij hadden
heel veel gitaren mee en hebben daar samen met de kinderen een erg
leuke muziekles van gemaakt. We leerden het liedje ‘Ik ben vandaag zo
vrolijk’ onder begeleiding van een basgitaar. Dat was wel heel leuk!
De zoon van juf Jantina speelde ook nog een stukje op een viool. De kinderen vonden dat een beetje
droevig klinken.
Groep 2/3
We komen steeds meer dingen te weten over de koe. Op de Zwaneshow zullen we vertellen en laten
zien wat we allemaal geleerd hebben over de koe.
We hebben samen met juf Lina een koe geknutseld, heeft u deze al gezien? U bent na schooltijd altijd
welkom om in de klas te komen kijken.
Verder zijn we hard aan het oefenen voor de Zwaneshow.
Groep 3 werkt sinds de kerstvakantie met een weektaak met
rekenen. Na een korte uitleg van de leerkracht gaan de kinderen
eerst aan het werk met de les en daarna gaan ze aan het werk aan
hun weektaak. Op vrijdag is het de bedoeling dat de weektaak af
is, dit gaat tot nu toe heel goed!
We komen nu ook sommen tegen waar we met geld moeten
rekenen. We hebben een klein zuivelwinkeltje ingericht waar de kinderen van groep 2 en 3
producten (lege verpakkingen) kunnen kopen en ook echt met geld kunnen rekenen.
Groep 4/5
In groep 4/5 zijn we druk bezig om een mooi zelf portret te tekenen voor in het rapport.
Leuk om te zien hoe iedereen zichzelf met een spiegeltje zit te bekijken en zichzelf dan tekent.
U kunt het resultaat binnenkort bewonderen.
Met taal zijn we ondertussen begonnen met thema 5.
Dit gaat in groep 4 over dieren. We leren ook nieuwe woorden zoals wild, tam, verzorgen,
handleiding. Ook namen van dieren. Wat is een kanarie? En hoe ziet dat beestje eruit?
In groep 5 gaat het thema over De ruimte. Ook hierover leren we nieuwe woorden. Wat zijn
planeten? Een zonnestelsel, telescoop, satelliet, laboratorium en wat voor proefjes kun je daar
allemaal doen?

Met Engels hebben we het ook over dieren. We gaan met de hele groep een leuke dierencollage
maken. De kinderen mogen plaatjes en tijdschriften van thuis meenemen om uit te knippen.
Met rekenen blijven de tafels een belangrijk punt van aandacht.
Groep 4 heeft deze week de tafel van 4 geleerd.
Groep 5 heeft alle tafels t/m 11 aangeboden gekregen en nu worden de tafels herhaald.
We oefenen op allerlei verschillende manieren. Samen, met een spelletje en op de computer.
De kinderen kunnen een tafeldiploma halen!
Groep 6
Kinderen leren veel door handelend en actief bezig te zijn en met elkaar uit te wisselen. Naast het
“gewone werken” uit boek en schrift, doen we dagelijks een activerende werkvorm. Op de foto’s een
voorbeeld van spelling en van rekenen (tafelsommen).
Met spelling herhalen we oude categorieën nog
eens. Kinderen mogen op een bordje met
whiteboard marker het woord zetten en
omhoog houden. Ze overleggen samen over hoe
het woord volgens hen geschreven moet
worden. De kinderen mogen om de beurt
schrijven en, nog leuker, uitvegen met een
papieren doekje. Als alle woorden zijn geweest
komen de woorden op het bord en praten we
over de categorie; wat was de moeilijkheid in al
deze woorden?

Zoek je maatje: op je hoofd een plakbriefje met
een tafel som of het antwoord daarop.
Opdracht: loop door de klas en zoek je ‘maatje’.

Tafeljump: de leerkracht noemt een tafel som en
je springt het antwoord (en daar tel je hardop
bij).

Tafelmep: je noemt om de beurt een tafelsom
van het blad. De andere drie meppen zo snel
mogelijk op het juiste antwoord (de onderste
vliegenmepper was het snelst).

Tafelbingo: ganzenbord maar dan met
tafelsommen. Als je op een tafelsom komt
waarvan het antwoord op je bingokaart staat,
mag je dat antwoord kleuren. Wie heeft het
eerst alle vakjes gekleurd?

Groep 7/8
In groep 7/8 zijn we druk met de spreekbeurten. Alle kinderen bereiden thuis een spreekbeurt voor
over een onderwerp naar keuze. Wat doet iedereen het goed! We hebben al prachtige
spreekbeurten gehad over onder andere Donald Duck, Nederland, Brazilië, Chocolade (Tony
Chocolonely), Paarden, Atletiek, De notaris en nog vele andere leuke onderwerpen. We leren er
allemaal erg veel van. Er mag geproefd worden van allerlei lekkers, er worden bergen spullen
meegenomen waar iedereen ook nog een aan mag zitten of het mag uitproberen.
Nog niet iedereen is aan de beurt geweest, dus we kunnen nog een paar weken genieten van alle
mooie verhalen!
Vorige week hebben Mila en Nikée voorgelezen bij de peuters van Pippeloentje in het kader van de
Nationale voorleesweek. Mila en Nikée hebben het erg leuk gedaan en de peuters hebben er van
genoten.
We zijn in de klas gestart met Talentenkijker, Talent in Beeld. Dit project wordt aangeboden door het
VhCO en NEMO Amsterdam. Hierin gaan kinderen hun talenten ontdekken op het gebied van
Wetenschap (Bètakant) en Technologie. We gaan hier verschillende lessen over doen en er komt een
gastdocent. Misschien is er ook nog een ouder die een beroep heeft in deze sector die een gastles bij
ons zou willen doen? Als u dat bent en wel iets zou willen komen vertellen; Leuk! Neem gerust
contact op met juf Judith. Dan kan er besproken worden wat de mogelijkheden zijn.
Juf Olande was gisteren voor het laatst in de groep. ’s Middags hebben de kinderen een leuke film
gekeken en wat lekkers gekregen. Daarna heeft de klas een mooi herinneringsboek aan juf gegeven.
Bedankt dat je er was juf Olande en we wensen je heel veel plezier op de invalschool en in
Amsterdam!

Evelyn had een zadel, hoofdstel en andere spullen
Mee. Dit mocht uitgebreid bestudeerd worden door de klas.

Volgende Nieuwsbrief:
De volgende Nieuwsbrief komt uit op 26 februari.

Mila en Nikée bij de peuters.

