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Nieuwsbrief 26 februari 2016
Kalender
29 februari:
Start voorjaarsvakantie t/m 6 maart
7 maart:
Weer naar school
7-10-11 maart: Schoolarts en verpleegkundige
9 maart:
MR vergadering
9 maart:
OR vergadering
9 maart:
Hoofdluiscontrole

Talentenshow
Op vrijdag 19 februari hadden we de talentenshow. Er waren 14 optredens. Dansen, zingen,
playbacken, moppen tappen, goochelen en nog meer spetterde optredens.
We hebben er allemaal van genoten!
Studiedagen
Het team heeft vrijdag 12 februari een studiedag gehad waarin we de cito-analyses hebben gedaan
en de groepsplannen voor het komende half jaar hebben gemaakt.
Op maandag 15 februari stond de studiedag in het teken van het Communicatietraject met Aart
Brezet. We hebben een drijfverensessie gedaan deze dag. Het was een inspirerende sessie waarin we
elkaar nog beter hebben leren kennen. Onze sterke kanten en onze valkuilen zijn in beeld gebracht.
Hierdoor kunnen we beter op elkaar inspelen en van elkaars talenten gebruik maken.
Juf Lianne
We zijn erg blij u te kunnen vertellen dat Lianne ons heeft laten weten graag tot het einde van het
schooljaar samen met Judith de verantwoordelijkheid voor groep 7-8 te willen dragen. Lianne heeft
dan op donderdag en vrijdag de groep en werkt daarnaast een aantal dagen op de Tender in
Schagen. We wensen haar een heel fijne tijd toe op ’t Zwanenest.

Nieuws uit de groepen:
Groep 1/ 2
Thema:
Deze week sluiten we het thema bouwen af met een bezoekje
aan de werkplaats van de firma P. Ott. Als kers op de taart
gaan de kinderen deze week met het echte werk aan de slag,
want er gaat getimmerd worden! Van doppen en hout gaan
we muziekinstrumentjes timmeren. Nieuwsgierig naar de
resultaten? Kom gerust even binnen kijken.
Na de vakantie starten we met een nieuw thema: ‘Dieren.
Prietpraat:
Jayden gooit tijdens de gym met pindazakjes (pitte zakjes)
door de basket.
Tom gaat kijken naar lenteshow (talentenshow)

Muziek:
Na het eten en drinken, kunnen de kinderen op donderdag en vrijdag hun danstalent laten zien op
liedjes van de ‘minidisco’. Via het digibord kunnen de kinderen meedansen en bewegen op
bijvoorbeeld ‘Tsjoe Tsjoe Wah’. Gezellig en goed voor de motoriek.
Groep 2:
Sinds deze week gaat groep 2 twee keer per week activiteiten doen rond het voorbereidend
schrijven. Dit doen ze samen met de kinderen van groep 2 van juf Susanne en juf Corina. Het doel is
dat de kinderen schrijf klaar worden voor groep 3. De lessen zijn opgebouwd van groot naar klein.
Dat houdt in dat de kinderen eerst op grote vellen papier werken met hun hele arm en dat het steeds
kleiner wordt om zo op een klein papier de cijfers al goed proberen te schrijven met een goede
pengreep.
Groep 2/3
Met rekenen moeten we regelmatig geldsommen maken. Vorige week hebben we dit geoefend met
“echt” geld. In drietallen moesten we uitzoeken welke munten en biljetten je nodig hebt om
bijvoorbeeld 27 euro te maken. Ook groep 2 heeft hieraan meegedaan. Het was erg leuk om te zien
hoe er samen gewerkt werd en hoe je een bedrag op verschillende manieren kan maken.

Groep 4/5
Deze week mochten de kinderen touwklimmen tijdens de gymles. Er waren twee klimtouwen. Niet
iedereen durfde te klimmen of wilde dat, daarvoor was er ook een zwaaitouw. De kinderen hebben
erg goed geklommen en gezwaaid. Aan de andere kant van de gymzaal hadden we “Politie en
bankrovers”, een spel met pittenzakken. De pittenzakken stellen goud voor en moeten naar de
overkant van de zaal gebracht worden. Daar worden ze dan in de kluis opgeborgen (door op een mat
gelegd te worden). Als de politie een bankrover grijpt, moet het goud terug naar de bank.

De kinderen veel geleerd over de ruimte en de dierenmanieren met taal en spelling. In de week na de
vakantie willen we de collages maken over dieren. Het zou fijn zijn als de kinderen dierenplaatjes
mee kunnen nemen, ook leuk voor de aankomende Zwaneshow! Ook zijn we druk bezig met de
voorbereidingen van onze Zwaneshow. Op woensdag 16 maart bent u als ouder, opa, of oma van
kinderen van groep 4/5 welkom om te komen kijken. We beginnen om 11:30 uur. We hopen u dan
allemaal te zien.
Groep 6
Uit groep 6 hebben 2 acts mee gedaan aan de talentenshow.
Gwen, Esmée en Aimée met een dansact. Zij hadden ook hun outfit helemaal zelf gemaakt. Er blijkt al
veel vraag te zijn naar de t-shits, dus wellicht starten zij binnenkort een modelijn.
Djoa deed mee met een playback liedje. Zij had veel uitstraling en wist de tekst helemaal uit haar
hoofd. Haar broer keek bewonderend toe vanaf de zijkant. Hij zorgde er met een aantal klasgenoten
voor dat het podium steeds in orde was voor de volgende act.

Groep 7/8
In groep 7/8 heeft iedereen zijn of haar spreekbeurt achter de rug. Wat een mooie spreekbeurten
waren dat, stuk voor stuk. Knap gedaan, we zijn trots op ze!
We zijn bezig met het project Talentenkijker. Naar aanleiding hiervan kwam Lydia Pronk (moeder van
Hayco en Luka uit groep 5 en 4) bij ons in de klas vertellen over haar werk. Hier hebben we enorm
veel van geleerd en we willen Lydia bedanken voor haar bijdrage!
Groep 8 heeft afgelopen week de musical uitgezocht: Alles over boord!
De boekjes zijn besteld en komen over enkele weken binnen. Na de Pasen gaan we lezen, de rollen
verdelen en starten met het repeteren.

