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Nieuwsbrief 1 april 2016
Kalender
6 april:
Schoolvoetbal jongens groep 5-8, meisjes groep 7-8
11 april:
9.30 Triade voorstelling groep 4-6/ 13.30 Triade voorstelling groep 7-8 in Callantsoog
13 april:
20.00 OR vergadering
13 april:
Schoolvoetbal meisjes groep 5-6
18 april:
13.30 Triade voorstelling groep 1-3 op ‘t Zwanenest
19-21 april:
Eind CITO groep 8
22 april:
Koningsspelen
25 apri –6 mei: Meivakantie

Posters te koop:
Wij hebben schoolposters te koop in de hal van de bovenbouw. De gewone posters zijn 5,- en de
grote posters met hout aan de boven- en onderkant zijn 10,- Dus wilde u altijd al een kaart van
Nederland aan de wand hebben of een oude letterkaart, kom langs bij Saskia of Judith en kijk wat we
hebben. Wie het eerst komt, het eerst maalt…………… Uiteraard komen de opbrengsten ten goede
van de school.
Bijdrage schoolreis en schoolkamp 2016
Aan de ouders en verzorgers van alle kinderen,
De schoolreisjes voor de groepen 1 tot en met 7 staan dit jaar gepland op dinsdag 17 mei. Groep 8
gaat vervolgens van 23 tot en met 25 mei op schoolkamp. De bestemmingen zijn inmiddels bekend
en vastgelegd (maar natuurlijk voor de schoolreisjes nog geheim).
De groepen 1/2/3 gaan ook dit jaar gezamenlijk op schoolreis, waardoor de kosten voor groep 3 ook
dit jaar lager uitvallen dan te vinden is op de website van onze school. Ook de bijdrage voor het
schoolkamp is dit jaar lager.
De bijdragen voor de schoolreisjes en het schoolkamp zijn:
Groep 1/2/3
Groep 4/5/6/7
Groep 8

€ 15,=
€ 30,=
€ 60,=

Ik wil u vriendelijk verzoeken om zelf uit te rekenen hoeveel u moet overmaken voor uw kinderen.
Aangezien deze brief via “mijnschoolinfo” verstuurd gaat worden is het niet mogelijk om voor ieder
gezin het totaalbedrag van te voren te vermelden. Het totale bedrag kan worden overmaakt op
rekeningnummer NL40 RABO 0127 6985 74 van de Rabobank t.n.v. Ouderraad ’t Zwanenest onder
vermelding van de namen van uw kind(eren). Wilt u de bijdrage zo snel mogelijk, maar uiterlijk 18
april naar bovenstaand rekeningnummer overmaken? Voor vragen over de kosten en betaling mag u
altijd contact met mij opnemen!
Met vriendelijke groet, ook namens het team en de ouderraad,
Henriëtte van der Leij; Penningmeester ouderraad obs ‘t Zwanenest

Nieuws uit de groepen:
Groep 1/ 2
Thema:
We zitten volop in het thema dieren. De lettertafel met de letter d, vult zich al goed. Veel kinderen
hebben thuis voorwerpen gevonden en meegenomen die met de letter d beginnen. Enkele leerlingen
uit groep 2 typen er dan op de computer het woord bij, printen dat uit en plakken dat op het goede
voorwerp.
In de hoek van de dierenwinkel en de dierendokter, hebben de kinderen zelf een bordje met open en
dicht gestempeld. Deze week gaan we verder met het schrijven in de hoeken door de openingstijden
en de namen van de producten met de prijzen erbij te stempelen. Op deze manier zijn de kinderen
spelenderwijs al met letters, woorden en cijfers bezig.
De rupsen die juf Debbie had meegenomen, hebben zich verpopt. In de klas hangt een kalender,
waarop de kinderen elke dag een dag afstrepen. Zijn alle dagen afgestreept, dan komen de poppen
bijna uit en hebben we vlinders in de klas. Ik hoop dat we in de volgende nieuwsbrief kunnen melden
dat we vlinders in de klas hebben…….
Prietpraat:
Saar vertelt trots aan haar moeder dat ze een piploma (diploma) heeft gekregen.
Meike laat aan juf een groeidinosaurus zien en vertelt dat hij gekrompt (gegroeid) is in een bakje
water.
Palmpaasstokken:
Alle kinderen liepen vrijdag de school uit met hun zelf versierde palmpaasstok. Het was een erg
vrolijk gezicht. Zoals in elke klas, werd ook in onze klas hard gewerkt om de stok zo mooi mogelijk te
versieren. Het was een gemêleerd gezelschap, want uit alle groepen kwamen een paar kinderen bij
ons in de klas en uit de kleuterklas gingen ook groepjes kinderen hun stok versieren in andere
groepen. Bedankt hulpouders en ouderraad, mede dankzij jullie, was de knutselochtend aan de
palmpaasstokken zo geslaagd!
Streetwise:
Vorige week hadden we een project Streetwise van de ANWB: wij deden met groep 1/2 mee met het
programma Toet toet. We hebben geleerd dat je niet alleen goed moet kijken in het verkeer, maar
dat je ook goed moet luisteren. Als je gaat oversteken kijk je goed naar links en rechts en dan weer
naar links. Daarna letten we goed op of het verkeer ook echt stopt. Ook hebben we geoefend met
een autostoeltje: kunnen wij onszelf wel vastmaken en wanneer moet je in een stoeltje zitten? Wij
weten nu dat als je kleiner bent dan 1.35m dat je dan nog in een autostoeltje of zitverhoger moet
zitten. Toen hebben we ook meteen maar gecontroleerd of iedereen kleiner of groter was dan 1,35.
Als afsluiting kreeg iedereen een certificaat mee naar huis.

Groep 2/3
Afgelopen week hebben wij meegedaan aan de leuk leren week van Squla. Elke dag moesten we drie
keer een quiz spelen tegen een andere school in het land. Bij de eerste twee rondes konden we
kiezen uit taal, rekenen of de wereld. Er kwam dan een vraag waarop wij zo snel mogelijk antwoord
moesten geven. Na elke vraag konden we gelijk zien of we het snelste waren en of ons antwoord
goed was. Ook kregen we elke dag een filmpje te zien over een dier. De laatste quiz van de dag ging
over dat filmpje. Er deden in onze categorie 243 scholen mee en we zijn geëindigd op de 31ste plaats.
Hier zijn we heel trots op.
Vlindernieuws: Inmiddels hebben alle rupsen een coconnetje gemaakt en wachten wij in spanning af
tot ze hier weer uit kruipen………….

Groep 4/5
We zijn afgelopen weken druk bezig geweest. We zijn volop aan het oefenen voor het schoolvoetbal
tijdens de pauzes en de gymlessen. Ook hebben we meegedaan aan Streetwise. Dit wordt
georganiseerd door de ANWB, met als doelstelling kinderen bewust te maken van het verkeer. Hier
mochten we o.a. zelf in een les auto zitten en de remweg van een auto ervaren, dit was super gaaf!
Zoals vele waarschijnlijk al is opgevallen, er is sinds twee weken ook een nieuwe juf bij ons in de klas!
Ik wil mij graag even voorstellen, ik ben Eva en sta vanaf heden op groep 4/5 op de maandag, dinsdag
en woensdag om de week. Ik ben 25 jaar oud en kom uit Schagen. De andere dagen geef ik les in
Callantsoog in groep 8. We gaan er een leuke/leerzame tijd van maken!
Groep 6
Olivier heeft met de taalles een mooie limerick geschreven:
Er was eens een baron in Lingen
Die zijn eetlust niet kon bedwingen
Hij vulde zijn mond
met wat hij maar vond
Tot ’t knallend zijn broekband deed springen
We hebben van juf Debbie vorige week rupsen gekregen. De volgende dag gingen ze meteen
verpoppen. De poep was erg lastig op te ruimen, dus het was niet zo erg dat ze zo snel gingen
verpoppen. De poep was ook erg hard. We waren verbaasd over hoe groot de drolletjes waren. July
heeft talent op het gebied van dieren en daarom heeft zij de zorg over de rupsen gekregen. Zij doet
dit steeds met iemand anders uit de klas. We zijn benieuwd hoe lang het nog duurt voor de vlinders
uit de poppen zullen komen.
Dit stukje hebben we met groep 6 geschreven. Groetjes van groep 6
Groep 7/8
Wist u dat:
we in groep 7-8 bezig zijn met project “De Tweede Wereld Oorlog?
we zelf onderzoeksvragen hebben gemaakt?

we er in groepjes aan werken?
u de week van 18 april best eens bij ons mag komen kijken wat we hebben gemaakt?
groep 8 begonnen is met het lezen van de musical?
dat heel leuk is?!
in de week van 18 april de rollen verdeeld worden en we nu al zenuwachtig zijn?
groep 7 op 7 april het theorie-examen heeft van verkeer?
we daar heel goed voor aan het oefenen zijn?
ze thuis ook examens kunnen oefenen op www.examen.vvn.nl?
het heel gezellig is met onze juffen en meester?
we met een grote groep van onze klas meedoen aan het schoolvoetbal?
met Pasen we een heel gezellige knutselochtend hadden met alle kinderen door elkaar?
er kinderen uit onze klas ook peuters van het Hummelhonk hebben geholpen?
zij gezellig bij ons zijn komen knutselen vrijdag?
de helpende handen uit groep 7-8 daarna mee mochten brunchen bij de peuters?
alle kinderen, groot en klein, dit erg leuk vonden?
vrijdagmiddag 3 leerlingen van de groep 8 van vorig jaar kwamen vertellen over het Regius College?
Zij een heel erg leuke quiz voor ons hadden bedacht?
Wij Lotte, Sophie en Indy daar enorm voor willen bedanken?
Groetjes van groep 7-8

Volgende nieuwsbrief
15 april

