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AGENDA

16 februari:
17 februari:
20 -24 februari

Spreekavond
Huiswerk: levend Water: Hft 20 NT(groep 6 + memootje)
Boekbespreking: Liam. Spreekbeurt: Hannah
Voorjaarsvakantie

Week van het geld
Vorige week kwamen er drie dames van de GKB (Gemeentelijke Krediet Bank) bij ons in de
klas. Ze gaven een presentatie over geld. We kregen uitleg over sparen, schulden maken en
lenen. Vooral leerden we dat je beter kunt sparen dan (in een keer) je geld uit te geven aan
bijvoorbeeld snoep. Als je spaart voor iets dan ben je daar ook vaak erg blij mee nadat je het
gekocht hebt.

Verjaardag van Sem
Sem vierde op vrijdag zijn verjaardag in de klas. Wat had hij
er naar uitgezien. En wat een leuke traktatie had hij mee.
We hebben heerlijk gesmuld van de muizen.

Tekenopdracht:
Ook zijn we bezig met een opdracht waar we ons zelf op
behangpapier lieten ‘omtrekken’ door de juf. Daarna
mochten we in de hal ons zelf levensecht natekenen en/of
kleuren. Wat hadden de kinderen hier ook weer een
plezier in.
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Feestje vieren….
Afgelopen woensdag, 8 februari, vierden we feest. Onze
school had weer een voldoende gekregen van de
inspectie. En dat vierden we de volgende dag groots
met de kinderen. We hebben samen geklonken op onze
school met (kinder!!)champagne. Ook hebben we in de
klas samen de polonaise gelopen. Heerlijk, iedereen was
zo blij!! Ook was er nog voor elk kind een lekkernij in de
vorm van een twix of een mars.

Laatste keer ‘Land van Scala’
Ook op deze morgen was het de laatste keer ‘ Land van
Scala’. Het was weer dolle pret. Een leuke serie drama
lessen die we de afgelopen 4 woensdagen hebben
gehad werd afgesloten. Wat hebben we er veel van
geleerd. Op de website van onze school vind je een groot aantal foto’s hierover. Maar ook
foto’s van andere activiteiten die de afgelopen dagen plaats vonden. Deze foto’s geven
hopelijk een goede impressie van hoe de kinderen bezig zijn geweest.

Juf van Eeken en Guus
En als klap op de vuurpijl kwam op deze morgen Juf
van Eeken met haar zoontje Guus ook nog even
langs. Dubbel feest! De kinderen waren erg blij om
haar te zien. Sommigen hadden nog een cadeautje
voor haar meegenomen en anderen hadden een
mooie tekening gemaakt. En wat was Guus een
leuke baby. Hij is echt bewonderd door iedereen.
Tjonge wat was dit een leuke en bewogen morgen.

Stiltespel…
Afgelopen vrijdag was er een nieuwe juf in de klas. Een oud leerling van de school. Ze liep
een dagje met ons mee. Dat was heel gezellig. Tijdens deze dag speelden we enkele
stiltespelletjes. Zonder te praten moesten we er achter zien te komen bij wie de juf hetzelfde
getal had ingefluisterd. We konden er achter komen door een ander kind de hand te
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schudden. Hierna verdeelde de juf ons in twee groepen. We moesten achter elkaar gaan
staan. De achterste kinderen kregen een papiertje te zien met een afbeelding erop. Deze
afbeelding moest dit kind op de rug van het kind ‘tekenen’ dat voor hem of haar stond. Dit
kind moest dan heel geconcentreerd voelen en vervolgens dat wat hij of zij had gevoeld op
de rug van de persoon voor hem of haar ‘tekenen’. Het kind dat vooraan in de rij stond
moest uiteindelijk de tekening op een briefje tekenen. Na dit de tweede keer te hebben
gespeeld kwam de tekening, die het achterste kind van de rij had doorgekregen, er vrij
duidelijk uit. Ook dit was weer een leuk en fijn moment met de groep.

Vakantie
En dan tenslotte wens ik jullie alvast , ook namens Doreen, een hele fijne vakantie toe. Een
week van rust. En dan zien we elkaar weer in week 9. Een fijne tijd gewenst! Ook veel
kijkplezier voor wat betreft de vele foto’s op de website van onze school.
Hartelijke groet,
Doreen en Gerda

