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AGENDA
25 januari

Koffieochtend groep 5/6a (8.35 u)

26 januari

Uitnodigingsbrief uit voor de spreekavond

27 januari

Huiswerk: Levend Water hfdst: 17 (groep 6 + memootje)
Boekbespreking: Thijs en Janick

2 februari

1e rapport mee naar huis.

3 februari:

Huiswerk: levend Water: hfdst 18 (groep 6 + memootje)
Boekbespreking: Ineke en Rolinda

8 februari

Juf van Eeken met Guus komen op school

9 februari

Rooster Spreekavond uit!

10 februari

Huiswerk: Levend Water hfdst 19 (groep 6 + memootje)
Loïs en Emmely boekbespreking

16 februari:

Spreekavond

17 februari:

Huiswerk: levend Water: hfdst 20 (groep 6 + memootje)
Boekbespreking: Liam. Spreekbeurt: Hannah

20 -24 februari

Voorjaarsvakantie

Nieuws uit de groep:
Cito’s
Als jullie dit lezen zijn de Cito’s bijna allemaal gemaakt. Wat hebben de kinderen hun best
gedaan. We zijn trots op hen. We zijn nu druk bezig om alles na te kijken en in te voeren in
de computer. Donderdag en vrijdag zullen we weer starten met de gewone Reken- Taal en
Spellinglessen.
Drama:
Op woensdag hebben we de 2e les van ‘het
land van Scala’ gehad. De eerste les is vorige
week geweest en er volgen na a.s. woensdag
nog twee lessen. De lessen die de kinderen
krijgen staan in het teken van drama. Toen de
kinderen hoorden dat ze in het speellokaal les
zouden krijgen van iemand van ‘het land van
Scala’, trokken de meesten hun neus op. ‘Niets
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aan’ zeiden ze. Maar ohhh wat hebben ze tijdens de eerste les een plezier gehad. Het was
ook zo leuk!! Echt genieten voor zowel de kinderen als de juffen.
Juf van Eeken en Guus
Op woensdag 8 februari, na 11.00 uur, komt Juf van Eeken met haar zoontje Guus bij ons in
de klas. Dan mogen we het kleine mannetje bewonderen. De kinderen kijken er naar uit
want een eerdere afspraak moest afgezegd worden en toen waren ze wel wat teleurgesteld.
Maar nu is het bijna zover!
Knutselen:
Op de vrijdag zijn we hard bezig geweest om leuke
winterwerkjes te maken voor onze klas. Het staat heel gezellig.
Ook hebben we nog een leuke verrassing voor de
spreekavond. Daar gaan we a.s. vrijdag mee aan de slag.
Winterpret:
De afgelopen tijd was het heerlijk winterweer. Veel sneeuw op
het plein. Sommige kinderen namen hun slee mee naar school.
En dat gaf weer een heel andere dimensie aan het
buitenspelen. Maar oh , wat werd de hal nat van al die
sneeuwschoenen en laarzen. De kinderen mochten hun
schoeisel in de hal zetten en op kousenvoeten de klas in. (Zie
foto). Sommigen waren zo handig geweest om sloffen me te
nemen.
Gymles:
Afgelopen vrijdag heeft juf Iris een gymles
gegeven. Het was een spel waar de hele
groep aan mee kon doen. Het spel heet
‘James Bond’. Ook hier zijn de kinderen erg
enthousiast mee bezig geweest. Het was
soms heel spannend. En vooral toen Kars en
Niels op de grote mat mochten staan. Toen
werd het aardig moeilijk om de overkant te
bereiken. Maar wat hadden de kinderen er
een plezier in.
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Van de gymles en ook van de drama les heb ik foto’s gemaakt. Een paar heb ik bij de tekst
van deze nieuwsbrief geplakt. De overige foto’s zijn te zien op de website van de school.
Dit was het voorlopig weer,
Hartelijke groet van Doreen en Gerda

