Veilig, verantwoordelijk, respectvol en wijs op weg!

Nieuwsbrief
Kindcentrum De Wegwijzer

22/03/218

Nummer 13

Bijbelverhalen
Week 13: 26 t/m 30 maart 2018
Jezus wordt gevangen genomen, Marcus 14:32-52
Jezus wordt verhoord, Marcus 14:53-15:15
Het Paasverhaal, Marcus 15:22 – 16:8
Week 14: 3 t/m 6 april 2018
De geboorte van Samuël, 1 Samuël 1
Het lied van Hanna, 1 Samuël 2:1-10
De zoons van Eli, 1 Samuël 2:11-26
PBS-regels van de week:
Komende twee weken staan de volgende ruimtes
centraal:
Week 13: Klas: binnenkomen en weggaan
Week 14: Plein midden- en bovenbouw
We leren hoe we ons op een veilige, verantwoordelijke en
respectvolle manier gedragen op het plein en bij het
binnenkomen en weggaan uit de klas.

Agenda
Maart:
22-3: Ouderavond
25-3: Start zomertijd
26-3: Spreekuur
jeugdverpleegkundige
29-3: Paasviering in de
groepen, continurooster
groep 3 t/m 8 is om 14.00
uur vrij
30-3: Goede vrijdag, alle
kinderen zijn vrij
April:
2-4: Tweede Paasdag, alle
kinderen zijn vrij

NL doet
Op vrijdag 9 maart hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 samen
met de leerkrachten
heel hard gewerkt om
het plein weer netjes te
maken. We kregen
daarbij hulp van vijf
raadsleden van het
CDA. De pleinen zien er
weer tiptop uit! Bedankt
allemaal voor jullie hulp!
Op 12 april staat er weer een klusavond gepland voor de ouders.
Zet u hem vast in uw agenda?
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5-4: Spreekuur jeugdarts
10-4: Luizencontrole
12-4: Voorstelling groep
5/6
12-4: Klusavond
20-4: Koningsspelen
24-4: Open dag en
opa/oma-middag
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Afsluiting project ‘De zuivelboerderij’
Afgelopen dinsdag hebben wij de afsluiting van ons project ‘De zuivelboerderij’
gehouden. Drie weken lang is er over dit thema gewerkt en dinsdag hebben de
kinderen hun ouders kunnen laten zien wat ze tijdens dit project hebben gedaan.
Samen met de ouders kon er een ontdekpad gelopen worden, de materialen in de
groepen konden bekeken worden en er was een heuse proeverij georganiseerd. Wat
leuk om te zien dat er ook echt nieuwe dingen werden geproefd! Soms was het
lekker, soms ook niet, maar dat mag ook. Gezellig dat er zoveel ouders aanwezig
waren. Bedankt voor uw belangstelling!

Pasen
Op donderdag 29 maart vieren we met de kinderen het Paasfeest op school. We doen dat met een
gezamenlijke viering in het speellokaal en als afsluiting van de dag een Paasbrunch. We werken met een
continurooster. De kinderen van groep 1 en 2 zijn gewoon om 12.00 uur vrij, maar de kinderen van groep 3
t/m 8 zijn om 14.00 uur vrij.

Eieractie
Ook dit jaar organiseert de activiteitencommissie weer een eieractie waarvan de
opbrengst bestemt is voor speelmaterialen voor de kinderen. De lijsten zijn
inmiddels aan de kinderen mee naar huis gegeven. Op maandag 26 maart willen
we graag de lijsten weer terug op school hebben zodat we de eieren kunnen
verpakken en mee geven aan de kinderen. Uiteraard is er voor het kind dat de
meeste eieren verkoopt weer een leuke prijs. Hopelijk doet iedereen weer mee
dit jaar.
Oproep: wilt u lege eierdozen mee geven naar school? Alvast heel hartelijk bedankt!!!

Nieuws uit groep 1 en 2
De afgelopen weken hebben we veel geleerd en gewerkt over het thema ‘de boerderij’.
We hebben geleerd dat de koe melk geeft en dat je veel kan maken van melk zoals yoghurt, chocolademelk,
kaas en smeerkaas. In de klas hebben we zelf smeerkaas gemaakt en toen het klaar was hebben we met
elkaar de smeerkaas geproefd. Dit was erg lekker.
Ook zijn we met de klas naar de boerderij geweest. We mochten kijken in de
stallen bij de koeien en we hebben gezien waar de koeien worden gemolken. Er
waren ook kalfjes, één kalfje was nog maar net geboren en die was nog helemaal
nat.
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Als afsluiting van het project hebben we het ontdekpad gelopen. Samen met de
kinderen uit andere groepen gingen we opdrachten maken en spelletjes spelen
over de boerderij. Aan het eind van de middag mochten de papa’s, mama’s,
opa’s en oma’s komen en konden we laten zien wat we hebben geleerd de
afgelopen weken. Er was zelfs een proeverij en daar konden we allerlei
producten proeven die van melk zijn gemaakt.

Nieuws uit groep 3 en 4
Op vrijdag 9 maart gingen de kinderen van groep 3 en 4 naar Witteveen. We
brachten daar een bezoekje aan een zuivelboerderij. Boerin Janette Meijer heeft
ons van alles verteld over de koeien en alle dingen die ze eten en over het
melken. Op de boerderij zijn wel 200 koeien. Die eten veel gras en drinken heel
veel water. Wel 60-100 liter per koe per dag. Er waren ook hele lieve kalfjes die
pas waren geboren. We weten nu dat pinken koeien zijn die nog niet volwassen
zijn maar ook niet meer jong. Een beetje puber-koeien dus. Daarna hebben we
opdrachtjes gedaan in groepjes over de koeien en het koeien melken en daarna
mochten we de koeien voeren. Maar er waren nog meer dieren op de boerderij.
Er liepen een stuk of wat katten en ook nog 2 hele lieve varkentjes die graag geaaid wilden worden. Een
hele leuke en leerzame morgen!!

Nieuws uit groep 5 en 6
We zijn in groep 5 en 6 inmiddels gestart met het geven van spreekbeurten.
Ruben en Kati hebben het spitst afgebeten en hierna volgen de andere
leerlingen. Heel veel succes allemaal!
Op donderdagmorgen 5 april van 8.45 uur tot 10.15 uur sluiten we het
leesvirusproject af met een leesvirusfeest in het Brughuus in Valthermond.
Tijdens deze morgen doen we allerlei spelletjes rond de boeken die we gelezen
hebben. De leerlingen moeten hiervoor in ieder geval hun zaalsportschoenen
meenemen. Daarnaast is het handig dat de leerlingen ook hun eigen eten en
drinken meenemen. We gaan deze ochtend op de fiets richting Valthermond
en vertrekken om 8.15 uur vanaf school. Wilt u ervoor zorgen dat uw
zoon/dochter op tijd op school is met een fiets. Voor deze ochtend zoeken we
nog ouders/verzorgers die mee willen helpen. U kunt zich opgeven bij de
leerkracht.
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Nieuws uit groep 7 en 8
Vorige week is groep 7/8 naar de boer geweest. Ze hebben van alles geleerd
over melkkoeien. Zo weten ze nu hoe de koeien worden gemolken, hoe de
stal wordt schoongemaakt, wat een pink is en wat biest is.
Maandag hebben de leerlingen in de klas smeerkaas gemaakt. De meeste
leerlingen durfden het aan om een beetje te proeven. De meningen liepen
uiteen van 'het heeft nauwelijks smaak' tot 'heerlijk!'.

Kindcentrum De Wegwijzer
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