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Blauwe groepen
Maandagochtend heeft Hannely Beune 2 prentenboeken voorgelezen. Dit was in het kader van de boekpromotie. De schrijver
van de boeken is Tjibbe Veldkamp. Hij komt op vrijdag 17 maart
op bezoek in de blauwe groepen. Elke groep heeft een aantal
boeken van hem. De kinderen kunnen daar zelf in kijken en
lezen. En wij lezen eruit voor.
We zijn gestart met thema post. Alles wat met dit thema te maken heeft, is welkom, bv kaarten, enveloppen, postzegels,
pakketjes enz.
In de week van 13 maart hebben we een kring over geboortekaartjes. We zouden het leuk
vinden als elk kind zijn eigen geboortekaartje mee mag nemen.
In blauw zijn we nog steeds op zoek naar ouders die na elke vakantie even willen luizenpluizen in de groepen. Graag opgeven bij de leerkracht!
Smaragd groen
I.v.m de voorstelling van aankomende maandag 6 maart
heeft de smaragd groene groep in de ochtend gym i.p.v in
de middag.
Opgeruimd staat netjes!
Een groepje leerlingen heeft op de laatste dag van de vakantie een voorjaarsschoonmaak op
het plein gehouden. Als verrassing voor de school! Het was een hele klus om al die snoeppapiertjes en chips zakken uit te bosjes te plukken. Ze vonden naast veel plastic en papier
ook nog een knikker, 50 cent, een vork, een etui vol pennen en potloden, een slot, een
fietslamp met batterijen en een handschoen. Sven zei de volgende dag: "Dit gaan we vaker
doen!"

1

Nieuwsbrief
3 maart
2017

Groene groepen
Ook in de groene groepen is Hannely geweest om boeken te promoten.
Bij ons ging het over de schrijfster Corien Oranje.
Zij heeft heel veel boeken geschreven.
Enkele titels zijn:
o Kampioen
o Love you, miss you
o Zoenen met een beugel
o Juf in de pan
o Tropisch complot
o Supersem!
o De nieuwe linksbuiten
o Paard bij de dokter
o De misdaadmonsters
o Geheime logboek van topnerd Tycho (met Cees Dekker)
Meer informatie over deze schrijfster kunt u vinden op http://corienoranje.nl/

Saffraan
We zijn voor groep Saffraan dringend op zoek naar ouders die in onze groep willen komen
luizenpluizen. Wilt u dit voor ons komen doen? Meldt u zich dan aan bij Suzanne of Minke.

Safraan, Vuuroranje en Cayennepeper
Cito’s voorbij, de nieuwe komen eraan!
In de bovenbouw hebben de kinderen de afgelopen weken heel hard gewerkt aan de cito’s
voor hun rapport.
Maar de tijd vliegt want binnenkort komt weer de entreetoets voor groep 7 en de eindtoets
voor groep 8.
Gelukkig hebben we nog tijd om daar voor te oefenen. In de klas gaan wij hier hard mee aan
de slag, maar ook thuis kunnen jullie extra oefenen om de speciale vraagstellingen van de
cito onder de knie te krijgen.
Zelfs al denk je dat je de stof onder de knie hebt, is het slim om te oefenen want de manier
van vragen is toch altijd weer anders.
Dit kun je doen op de onderstaande sites:
www.kids4cito.nl en www.meesterfrank-groep5.yurls.net (scrol naar beneden tot je rechts het
kopje “cito” vindt).
Hier kun je per vakgebied kiezen voor diverse vragen. De vakken rekenen en begrijpend
lezen zijn hierbij het belangrijkst.
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Vuuroranje
In de groep Vuuroranje hebben we misschien wel (ongewenste) huisdieren en zijn we opzoek naar mensen die willen helpen zoeken.
Kunt u de jacht aan als luizenpluizer, laat het dan weten aan Anoek.
Geld ontmoetingsdagen
Dit jaar hadden we aardig wat geld over van de ontmoetingsdagen. Daar hebben we een
goede besteding voor gevonden.
Eind van dit schooljaar komt de groep “de vuilnismannen” optreden op onze school en dat
zal plaatsvinden op dinsdag 4 juli 2017.
Aan het eind van de schooldag wordt er afgesloten met een knallende eindpresentatie door
de leerlingen!
Meer informatie volgt tegen die tijd nog.
Workshops Naschoolse Wetenschap en Techniekcursus
Aanstaande maandag 6 maart komt er een “professor” op school die een Promoshow gaat
geven aan groep 3 t/m 8 over krachten van lucht. Daarna kunt u uw kind opgeven voor een
6-daagse workshop.
Deze workshop wordt na schooltijd gegeven op een aantal maandagen. Er zitten wel kosten
aan verbonden die voor eigen rekening zijn. Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrief.

Maart 2017
Dinsdag 7 maart

Algemene Ouderinformatieavond

19.30 u - 21.00 u

Vrijdag 10 maart

Weekslot Groep Vuuroranje
(Anoek)

13.15 u -13.45 u

Vrijdag 10 maart

Groepsavond groep Saffraan
(Minke/Suzanne)

19:00 u – 21:00 u

Vrijdag 17 maart

Weekslot Olijfgroen (Sanne/Ellen)

13.15 u -13.45 u

Alle ouders van deze groep mogen komen kijken

Alle ouders van deze groep mogen komen kijken
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Vrijdag 24 maart

Dinsdag 28 maart

Weekslot Saffierblauw (Annemiek/Marleen)

13.15 u -13.45 u

Studiemiddag

Alle kinderen gaan tot 12.00 u
naar school

Bijlage: Opendag 22 maart LTVL
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