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Het thema van trefwoord is: ‘Zien’
Deze eerste week gaat het over zien in het algemeen. De kinderen ontdekken dat je op
verschillende manieren kunt kijken: met aandacht, zoekend en nieuwsgiering. Als je heel goed
kijkt, gericht, dan zie je meer. Misschien iets waarover je je kunt verwonderen. In de
Bijbelverhalen gaat Jezus op zoek naar mensen wie hem kunnen helpen. In het tweede verhaal
kijken mensen nieuwsgierig naar hoe Jezus leeft en wat hij doet.
Goede doelen: Stichting Opkikker
Deze week is er € 5,47 meegenomen.
Volgende week zijn er geen jarige leerlingen.
Rapporten
Nog niet alle rapporten zijn ingeleverd, wilt u ze meegeven naar school.
Studiedag
Woensdag 30 januari hebben we een studiedag, alle leerlingen zijn dan vrij.
Loop voor Unicef /Cascaderun
Op zondag 14 april wordt de 33e Unicefloop gehouden. Dat is op dezelfde dag als de
Cascaderun. De opbrengst van de sponsorloop gaat naar Unicef. We nodigen de kinderen uit
hieraan mee te doen. Deze week krijgen de kinderen een flyer mee waarop alle informatie te
vinden is over de sponsorloop voor Unicef.
Oudergesprekken
U kunt u weer inschrijven voor de oudergesprekken op maandag 11 februari. Dit loopt via het
ouderportaal van onze website.
Nieuws uit de groepen
Peutergroep
 Thema: ‘Een huis voor Harry’
 Wilt u uw kind wanten, een sjaal etc. aantrekken naar school, zodat we fijn buiten
kunnen spelen?
Groep 1 en 2
 Het thema van de komende weken is: ‘Een huis voor Harry’.
‘Een huis voor Harry’ is het prentenboek dat tijdens de nationale voorleesdagen, bij ons
op school, centraal staat.
 Het getal van de week is het getal 15.
 De letter van de week is de letter w. De kinderen mogen spullen meenemen die beginnen
met de w, deze stellen we tentoon op de letterplanken.
 Volgende week dinsdag, 29 januari, heeft Mike de kofferkring.
 Dinsdag 29 januari komt er ’s middags iemand van kunst en cultuur een workshop geven
naar aanleiding van de voorstelling die we in november hebben gezien.
 Gevraagd: allerlei soorten katten; knuffels, plastic, etc.
(geen levende). Na afloop van het thema, krijgt u de katten
uiteraard weer terug!
 Wilt u uw kind wanten, een sjaal etc. aantrekken naar school, zodat we fijn buiten
kunnen spelen?
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Groep 3,4 en 5
 Woensdag 6 februari:
o Groep 4 de tafel van 6.
o Groep 5 de tafel van 6 heen en terug.
Volgende week herhalen we de tafel van 6.
 De kinderen van groep 5 (en sommige van groep 4) zijn begonnen met de topografie van
het computerprogramma van Blink. Ze oefenen op school, maar ze kunnen er ook thuis
mee aan de slag.
Groep 6,7 en 8
We zijn in het begin van het schooljaar gestart met de methode Blink voor wereldoriëntatie.
Afgelopen periode is daar de topografie bij gekomen. De kinderen leren de topografie en
weetjes over een bepaald deel van de wereld door middel van een computerprogramma. Ze
proberen punten en levels te halen. Dit oefenen ze op school, maar ze kunnen ook thuis op dit
programma inloggen via Blink/start. Donderdag 31 januari hebben ze over level 1 t/m 3 een
toets.
 25 januari: Toets verkeer boekje 2, groep 6,7 en 8.
 29 januari: EHBO leren hoofdstuk 1 t/m 5 + maken werkboekje.
 31 januari: topotoets level 1 t/m 3.
Groep 6 over Nederland.
Groep 7/8 over Europa.
Boekbespreking:
Dinsdag 29 januari: Leon.
Dinsdag 5 februari: Rozemarijn.
Agenda
29 januari
Workshop voor de kleuters van Kunst en cultuur
30 januari
Studiedag, alle leerlingen vrij
4 februari
Voorstelling Kanoet 3/4/5 in Westerbork
6 februari
Poëzie middag
8 februari
Rapport mee
11 februari
Oudergesprekken groep 1 t/m 7
15 februari
Workshop op school 3/4/5 n.a.v. de voorstelling Kanoet
16 t/m 24 februari Voorjaarsvakantie
Hartelijke groet, namens het team,
Pieter de Roest.
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