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Nieuwsbrief 13 mei 2016
Kalender
16 mei:
17 mei:
23 t/m 25 mei:
26 mei:
31 mei :

2e pinksterdag
Schoolreis groep 1 t/m 7
Groep 8 Kamp
Ouderavond 20.00 uur
MR vergadering 19:30 uur

Nieuwe directeur
Deze week heb ik een start gemaakt op ’t Zwanenest. Maandag heb ik een ronde gemaakt langs alle
groepen en heb veel vragen van kinderen beantwoord. In deze eerste week ben ik zeer welkom
ontvangen door kinderen, ouders en personeel.
Om nader kennis met elkaar te maken is er donderavond 26 mei een algemene bijeenkomst gepland
van 20:00 uur tot 21:00 uur. De inhoud van deze avond staat naast het kennismaken met mij in het
teken van de zorgstructuur op school. Ter afsluiting zijn wij nieuwsgierig naar tips en tops van ouders.
Heeft u goede ideeën? Wij houden ons aanbevolen!
Heeft u vragen over bovenstaande? Komt u gerust eens binnenlopen!
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Stef de Waard
Herinnering
Op dit moment heeft nog niet iedereen de bijdrage voor het schoolreisje en/of schoolkamp voldaan.
Hierbij de herinnering om deze bijdrage zo spoedig mogelijk over te maken op rekeningnummer
NL40 RABO 0127 6985 74 van de Rabobank t.n.v. Ouderraad ’t Zwanenest onder vermelding van uw
kind(eren) en groep(en)
Groep 1/2/3: € 15
Groep 4/5/6/7: € 30
Groep 8:
€ 60
De Avond4Daagse
De Avond4Daagse staat weer voor de deur. Op 6 t/m 9 juni kunnen we weer gezellig samen aan de
wandel. In de bijlage vindt u de brief met inschrijfstrookje.
Als uw kind(eren) wil(len) meelopen moet deze ingevuld en in een envelopje met €3,60 (gepast!) op
woensdag 18 mei om 12.15 uur ingeleverd worden op school. Als u meer kinderen heeft die
meelopen, graag 2x het inschrijfstrookje printen en invullen. Het mag wel samen in 1 envelop met
€ 3,60 x het aantal kinderen. We hopen weer op leuke avonden!
Groetjes van de Ouderraad
Nieuwe boeken voor de VNL bibliotheek
Door het verkopen van posters en oude boeken hebben we 150,- opgehaald.
Hiervan schaffen wij nieuwe boeken aan voor de bibliotheek, waaronder de enorm populaire serie
“De waanzinnige boomhut”.
Bedankt voor uw aankopen!

Nieuws uit de groepen:

Groep 1-2
Thema:
Vóór de meivakantie hebben we het thema ‘dieren’ afgesloten door een geweldig bezoek aan
dierenpark ‘Blanckendaell’ in Tuitjenhorn.
Aankomende week zullen we starten met het thema ‘vroeger en nu’. Aan de hand van de themamap
‘het zwaantje van Zijpe’ zullen we samen met de kleuters in het verleden duiken. De klas is zelfs al
een beetje in stijl van vroeger en gedurende het thema zult u steeds meer terug zien uit het
verleden. In dit thema komt de letter V aan bod. Dus als de kinderen wat hebben voor de lettertafel
mogen ze dit meenemen.
Maar eerst gaan de kleuters op schoolreis a.s. dinsdag, hier kijken we samen met de kinderen erg
naar uit!!
Oproepje:
Om het nieuwe thema meer vorm te geven, vragen wij u thuis eens rond te kijken of u misschien iets
heeft liggen wat wij kunnen gebruiken in de klas. Denk bijvoorbeeld aan: klederdracht of een
leesbord van aap, noot, Mies. Alles is welkom!
Door materialen gaat het thema echt leven bij de kinderen en kunnen zij zich een beter beeld
vormen dan wanneer alles uit een boekje komt.
Misschien zijn er ook enthousiaste opa’s, oma’s of andere bekende van de kinderen die iets kunnen
vertellen/laten zien van vroeger. Denk aan hoe speelde ze vroeger of hoe ging het er vroeger op
school aan toe enz.
Techniek:
Voor de meivakantie is er een mail uitgegaan, waarin wij hulpouders vragen voor het werken met de
techniekdozen. Helaas is hier nog geen reactie op gekomen. Denkt u dat het iets voor u is, kom dan
voor meer informatie even bij de leerkracht. Het gaat maar om een half uurtje per week. De kinderen
genieten erg van techniek.
Welkom:
We verwelkomen weer een nieuwe leerling in onze klas:
Eline Klaassen
Welkom in groep 1/2. We wensen je een fijne schooltijd op ’t Zwanenest.

Groep 2-3
Afgelopen maandag kwam er ineens een hele grote vrachtwagen op
het schoolplein op. Hij had een bak vol met nieuw zand bij zich voor
de zandbak.
Hij kieperde het zand zo op het schoolplein, hoe moest het zand nu in
de zandbak komen?
Even later kwamen er een kleine sjofel en graafmachine het
schoolplein oprijden. Eigenlijk was het alweer tijd om naar binnen te
gaan, maar wij wilden wel heel graag zien hoe het zand in de zandbak zou komen en wat er met het
oude zand ging gebeuren. Daarom hebben we ons eten en drinken mee naar buiten genomen en

hebben we heerlijk in het zonnetje gegeten en gedronken en gekeken wat de werkmannen gingen
doen.
Het oude zand is nu uit de zandbank en er zit nu weer mooi nieuw zand in waarmee wij heerlijk
kunnen spelen.

De komende weken gaan we heel veel herhalen en oefenen wat we al geleerd hebben:
 Getallen, en de plaats in de getallenrij.
 Tellen en samenstellen, verder en terugtellen.
 Hoeveelheden splitsen in twee of meer groepen.
 Vergelijken, meer, minder, groter en kleiner enz.
 Sommen maken met + en - , maar ook vermenigvuldigen en (ver)delen.
 Meten (met de liniaal) en tijd (hele en halve uren) en geld
We blijven oefenen met lezen en het schrijven van de woorden, zodat we steeds beter worden.

Groep 4-5
Na een heerlijke vakantie zijn we uitgerust begonnen. Aan de hand van een teken opdracht hebben
de kinderen late zien wat ze hebben gedaan in de vakantie!

Het is bekend waar we naartoe gaan op schoolreis, de Efteling! Kinderen waren erg verrast! We
hebben er heel veel zin in en hopen op mooi weer.
In de week van 18 mei gaan we beginnen met het project van Tante Jaantje. In dit project gaan de
kinderen kennismaken met ons dorp van vroeger en hoe het nu is. Misschien zijn er wel opa’s en/of
oma’s die wat in de klas willen vertellen over vroeger. Wilt u dit doen, maak een afspraak! U bent
van harte welkom.
We zijn volop bezig met het oefenen van de tafels. Groep 4 heeft de tafel van 1 t/m 6 en de tafel van
10 aangeboden gekregen, groep 5 de tafel van 1 t/m 11. Om de tafels extra te herhalen en te
oefenen hebben we tafel-bingo gespeeld. Bij deze willen wij “de tafel van de week” introduceren.
Elke week staat er andere een tafel centraal. Het is dus de bedoeling dat we deze tafel extra gaan
oefenen in de klas en thuis!

Groep 6
De vlinders waren voor de meivakantie nog niet uit hun poppen. July heeft ze mee naar huis
genomen in de vakantie. Dit heeft zij ook gedaan met de poppen uit groep 4-5. Gelukkig had ze naast
haar drukke schema bij de dierenarts genoeg tijd hiervoor. Ze loopt namelijk al een aantal jaar stage
in de vakanties bij de dierenarts. De vlinders zijn allemaal uitgekomen inmiddels. Het zijn echt grote
vlinders! In de breedte ongeveer 12 cm. De poppen zien er even goed nog heel mooi uit.
Groetjes van groep 6

Groep 7-8
We zijn sinds vorige week begonnen met het kamp voorbereiden. Juf heeft allemaal verschillende
groepjes gemaakt van twee, drie of vier kinderen. Je hebt een groepje die de boodschappen regelt,
er zijn verschillende groepjes die voor één van de dagen het eten verzorgen, er zijn ook verschillende
groepjes die voor één van de dagen activiteiten gaan kijken en er is een groepje dat voor spellen
zorgt voor als we even geen activiteit hebben. We hebben er zin in!
Nika

In de ochtend van 9 mei 10 uur moesten we naar Schagen fietsen voor het verkeersexamen. Je kreeg
eerst een uitleg van vinger uitsteken etc. als je de route niet had geoefend of vergeten was, was dat
niet erg want er hingen bordjes. Bij sommige plaatsen waar het wat moeilijker was stonden mensen
om te kijken of het goed ging. Tussen jou en de volgende was er een grote afstand dus je hoefde niet
bang te zijn dat je werd ingehaald.
Liz

Volgende nieuwsbrief
27 mei 2016

