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Avondvierdaagse
In de nieuwsbrief van week 8 is er een oproep gedaan voor de Avondvierdaagse.
T/m vrijdag 26 februari hebben ouders zich kunnen opgeven als vrijwilliger. Helaas heeft
niemand zich opgegeven.
De avondvierdaagse wordt daarom dit jaar niet vanuit school georganiseerd.
Vanuit de blauwe kleurgroepen
Vanaf volgende week werken we met een nieuw thema, namelijk ‘familie’, we zouden het
leuk vinden om foto’s van ‘het gezin’ mee te krijgen zodat we deze kunnen behandelen binnen onze lessen en kringen. Het thema familie duurt nog tot en met vrijdag 8 april 2016.
Bellenblazen in blauw
Als traktatie na een verjaardag hebben wij allemaal een bellenblaas gekregen.
Wat een feest! Buiten werden prachtige bellen geblazen. De wind was ook aanwezig dus die
nam onze bellen mee naar een andere plek. Wij hebben erg gelachen met elkaar.

Informatie uit de groep van Corina
Afgelopen dinsdag hebben alle ouders uit de groep een brief meegekregen over de vervanging in de groep van Corina.
Corina is vanwege haar zwangerschap, in overleg met de bedrijfsarts, in de ziektewet.
Deidre neemt de vervanging in de groep over. Wij vinden het fijn dat er voor de kinderen een
bekend gezicht aanwezig is. Voor vragen over de groep is Deidre nu het aanspreekpunt.
Voor andere vragen kunnen jullie terecht bij Folkert.
Vanuit de oranje kleurgroep
Volgende week is de week van het geld. Wij besteden hier extra aandacht aan omdat wij het
belangrijk vinden dat kinderen met geld leren omgaan. Er wordt in deze week een gastles
gegeven in beide groepen en er zijn lespakketten besteld waarin de kinderen leren wat belangrijk is. We werken aan de thema’s: de wereld van het geld, verzekeren, zelf geld verdienen én sparen en vooruitkijken.
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Begrijpend lezen
Begrijpend lezen is een belangrijk onderdeel van het onderwijs en de maatschappij. Wij merken dat veel kinderen dit nog erg lastig vinden. We hebben daarom ingezet op extra oefenen
van tekstaanpak en strategieën in de groep. Begrijpend lezen is moeilijk om thuis mee aan
de slag te gaan; er is weinig oefenmateriaal. Wel zijn er leuke websites waarop geoefend
kan worden: http://leestrainer.nl/Begrijpend%20lezen/groep%207%20en/8.htm,
www.meestermichael.nl en www.juf-milou.nl

Maart 2016
15 maart 2016

Ouderkring Maarten

19.30 – 20.30 uur

17 maart 2016

Ouderkring Carina/ Ellen

19.30 – 20.30 uur

18 maart 2016

Weekslot Corina/Karin

13.15 – 13.45 uur
De ouders van de kinderen uit deze
groep mogen komen kijken.

18 maart 2016

Groepsavond Sanne/ Suzanne
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19.00 – 21.00 uur

