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Nieuwsbrief 18 maart 2016
Kalender
21-24 maart:
22 maart:
23 maart:
25 maart:
25 maart:
28 maart:

Leuk Leren Week van Squla voor groep 3 t/m 8
ANWB Streetwise groep 1 t/m 8
Trainingsclinic meisjes groep 7/8 voor schoolvoetbal
Goede vrijdag; dit is een schooldag
10.30-11.30 palmpasenstok maken
2e Paasdag; iedereen een dag vrij

Week van het geld
De groepen 6,7 en 8 hebben afgelopen week meegedaan aan het project Wijzer met geld, in het
kader van de week van het geld. Iedere dag van de week stonden de rekenlessen in het teken van
geldzaken. De kinderen hebben geleerd over internetbankieren, rente, incasso, verzekeren, sparen,
beleggen en nog veel meer. Als afsluiting heeft Marcel Rijbroek (vader van Aimée en Yaëlle) een
gastles vanuit de ING bank gegeven vandaag.
Bedankt Marcel!
Leuk Leren Week van Squla
Alle kinderen van groep 3 t/m 8 doen aankomende week mee aan de Leuk Leren Week van Squla.
Alle scholen in Nederland kunnen hieraan meedoen. Klassen en scholen strijden tegen elkaar in het
beantwoorden van quizvragen! Zie ook www.squla.nl
ANWB Streetwise
Op dinsdag 22 maart komt de ANWB naar onze school voor het Streetwise project. Dit is een heel
leuk, enerverend en leerzaam project voor alle leerlingen van de basisschool. Het doel is kinderen
verkeersvaardiger te maken.
Hieronder kunt u lezen wat en waar de onderdelen zijn:
Toet toet
Bij groep 1 en 2 staan het herkennen van (gevaarlijke) verkeersgeluiden en het oefenen met
oversteken centraal. Daarnaast leren ze waarom het zo belangrijk is om een kinderzitje en de
autogordel te gebruiken. Bij deze jongste kinderen voert de eigen leerkracht het programma uit.
Blik en klik
Wat kunnen kinderen zèlf doen om hun veiligheid in het verkeer te vergroten? Bij Blik en klik ligt de
nadruk op de actieve verkeersveiligheid voor kinderen in groep 3 en 4. Ze leren veilig oversteken en
begrijpen waarom ze in de auto een gordel en kinderzitje moeten gebruiken.
Hallo auto
Hallo auto leert de kinderen van groep 5 en 6 over de remweg van een auto en de invloed van
reactietijd op die remweg. Kinderen nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en
mogen zelf remmen. Het dragen van een veiligheidsgordel en kinderzitje/zitverhoger komt in deze
les aan bod.
Trapvaardig
Trapvaardig tenslotte traint de kinderen van groep 7 en 8 in praktische fietsvaardigheid. De
leerlingen fietsen over een uitdagend parcours en trainen moeilijke manoeuvres. Ook rijden ze met
een zware rugzak op. Hiermee bereiden we de kinderen voor op het zelfstandig fietsen naar de
middelbare school.

Schoolvoetbal
’t Zwanenest zal met 6 teams meedoen aan het Schager Schoolvoetbaltoernooi!! Hier zijn we heel
trots op. Aanstaande maandag horen we op welke datum onze teams moeten spelen (6 of 13 april).
We zullen dan een mailing uit laten gaan met de teamverdeling.
Wel zijn we nog op zoek naar teambegeleiders/ coaches. Welke vader, moeder, opa of oma vindt
het leuk om een team met enthousiaste kinderen te begeleiden? Bij de mailing van maandag over
het schoolvoetbaltoernooi zal een antwoordstrook zijn bijgevoegd. Hierop kunt u aangeven of u een
team wilt begeleiden.
Wij hebben al veel zin in het toernooi!
Op woensdagmiddag 23 maart (van 15:00 tot 16:30 uur) kunnen alle meiden uit groep 7/8 gratis
deelnemen aan de trainings clinic. Op deze manier bereid je je goed voor op het komende
schoolvoetbaltoernooi of je doet gewoon mee om te kijken of je voetbal leuk vindt. Er zijn geen
kosten aan verbonden maar je moet je wel eventjes vooraf opgeven en dat doe je via de site
www.schoolvoetbalschagen.nl.
Nieuws uit de klassen
Groep 1/ 2
Thema:
We zijn begonnen met het nieuwe thema: dieren. En dat is al in de
hele klas te zien. In de hoeken hebben we met de kinderen een
dierendokter en een dierenwinkel gemaakt, waar er naar hartenlust
gespeeld wordt. Maar we hebben ook echte dieren op visite: drie
wandelende takken en zes rupsen. De rupsen vormen het
hoogtepunt van de klas op dit moment, want ze gaan verpoppen en
worden daarna een vlinder. De kinderen volgen alles op de voet en
leggen alles vast in zelfgemaakte boekjes.
Ook nieuwsgierig geworden? Kom gerust een kijkje nemen! Ook het
wandelend blad van juf Debbie is een dagje op school geweest. (zie
foto’s op de site).
Prietpraat:
Jayden vraagt aan juf waar de wandelde stokken (wandelende takken)
zijn.
Oproepje:
Voor in de hoeken van de dierendokter en de dierenwinkel zijn wij opzoek naar lege verpakkingen
van dierenvoer, dozen om hokken van te maken, echt dierenvoer en verband, pleisters, medicijn
bekertjes e.d.
Heeft u thuis iets over? Wij houden ons aanbevolen!!
Misschien vindt uw kind het ook leuk om zijn of haar dier in de klas te komen laten zien en er iets
over te vertellen. Voor meer info kunt u even naar de juf gaan.

Groep 2/3
Vorige week zijn we begonnen met een nieuw thema. Dit
keer is het thema ‘de bibliotheek’. We zijn begonnen met
het uitzoeken van wat voor soort boeken er allemaal op
school zijn. Daarna hebben we in de klas een bibliotheek
gemaakt. Hierin kunnen de kinderen leesboeken,
prentenboeken of informatieve boeken vinden. We
hebben de huishoek verplaatst naar de gang zodat we
tijdens het spelen vanuit de huishoek naar de bieb
kunnen om boeken te lenen.
Zelf gaan we informatieve boeken maken. Hiervoor gaan
we eerst een aantal dingen ontdekken. Zo heeft u
misschien al gezien dat we logés in de klas hebben. We
hebben van juf Debbie rupsen gekregen. Vorige week
hadden de rupsen het vooral druk met eten van blaadjes
maar deze week zijn ze begonnen met verpoppen en
wachten wij met spanning af hoe de vlinders eruit zullen
zien als ze uit hun cocon komen. Kom gerust af en toe
even kijken.
Groep 4/5
Na de vakantie hebben we heel veel geoefend voor de Zwaneshow. De kinderen hebben leuke
verhalen geschreven over de ruimte en over dieren en zelfs een prachtig verhaal over een
tijdmachine. Afgelopen woensdag hebben we onze Zwaneshow gehouden. Wat deden de kinderen
het goed en wat hebben we met zijn allen genoten! Het plezier straalde ervan af!

Groep 6
Wist u dat?
-

-

-

We weer zijn gestart met een lessenserie Rots & Water? We in de afgelopen weken steeds
aandacht besteed hebben aan de aangeleerde vaardigheden in dagelijkse situaties in en
buiten de klas? We nu weer verder gaan trainen met leuke oefeningen? We dit op blote
voeten in de speelzaal doen?
We intensief aan het werk zijn over het omgaan met geld i.v.m. de Week van het geld? De
vader van Aimée bij de bank werkt en op 18 maart gastlessen in groep 6 en 7/8 verzorgt?
Er in groep 6 veel kinderen zitten met talent op het gebied van techniek? Zij dan ook erg
genieten van de techniek lessen en kinderen die er minder vaardig in zijn goed helpen?
Koningin Maxima in samenwerking met de BZT show heeft opgeroepen om meer aandacht te
besteden aan muziek in de klas? Om dit te stimuleren klassen kunnen deelnemen aan een
wedstrijd om mee te doen met de BZT show XXL band? Dat deze band een concert gaat
geven voor onder andere koningin Maxima? In groep 6 we hebben besloten hieraan mee te
gaan doen? Er later meer informatie volgt?
In de week van 21 maart de Leuk leren week van Squla plaatsvindt en we daar aan
meedoen?
We 22 maart met alle groepen meedoen aan Streetwise en we heel veel over het verkeer
gaan leren?

Groep 7/8
Vorige week donderdag hadden de kinderen van groep 7/8 een heerlijke ochtend buiten. Zij hebben
met elkaar, onder leiding van de Groenling Schagen, Schagerbrug weer een stukje schoner gemaakt
in het kader van het Zwerfafvalproject.
Groep 7 is druk bezig met de voorbereidingen op het verkeersexamen. Het theorie-examen is op 7
april.
Groep 8 heeft de week voor de voorjaarsvakantie een musical uitgezocht. De oefenboekjes en cd’s
zijn afgelopen week binnen gekomen. We gaan na de Pasen starten met het lezen van de musical en
het zingen van de liedjes. Als we de verhaallijn kennen gaan we rollen verdelen en concreet oefenen.
Spannend! Binnenkort zullen de ouders van groep 8 een mailing krijgen met de vraag wie en wil en
kan helpen met het instuderen.
Aankomende week starten we een nieuw thema op met Wereldoriëntatie; de Tweede Wereld
Oorlog. In de volgende nieuwsbrief hier meer over.
Volgende nieuwsbrief
Vrijdag 1 april 2016 (en nee, dat is geen grapje)

