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1. Alaaf!
Vandaag hebben we met alle kinderen
Carnaval gevierd op school! Onder begeleiding
van een echte DJ, de vader van Dito uit groep
7B hebben alle groepen gehost in de aula en
spelletjes en activiteiten gedaan in hun eigen
groep. Er was ook een eervolle verkiezing voor
de mooiste en creatiefste creatie! Het was een
gezellige dag, dank aan de oudervereniging
voor de extra hulp, aandacht en versiering
voor dit feest.

2. Computerles in groep 3
Woensdag hebben de kinderen van groep 3
allemaal gewerkt op een laptop. Juf Michelle
was speciaal gekomen om juf Karin te helpen.
Wat was het leuk en leerzaam en wat hebben
de kinderen ervan genoten. Het is net of we
op kantoor zitten zei een van de kinderen.
En wat was het fijn om te zien dat zoveel
kinderen elkaar ook hielpen. Er waren helaas
een paar kinderen ziek maar ook zij gaan hier
mee werken als ze weer beter zijn. Het
streven is om wekelijks de laptops in de klas te
hebben zodat de kinderen aan hun eigen
programma's kunnen werken. Ze hoeven zo

4. Voorbereiding op Carnaval
In groep 6 zat de stemming er deze week al
flink in! Er was een heuse carnavalsoptocht in
de klas .

niet te wachten op een computer die bezet is.

5. Olympische spelen in de klas
In groep 3 werken de kinderen aan het thema
sport en de Olympische Spelen die vrijdag
gaan beginnen.

3. Rapporten en oudergesprekken
Op vrijdag 16 februari krijgen de kinderen van
groep 3 t/m 8 het rapport mee naar huis.
Wanneer het rapport van uw kind nog thuis
ligt, dan graag meenemen naar school.

N.a.v. een sport die de kinderen zelf doen
mogen de kinderen een presentatie houden.
Een aantal ouders hebben al een foto of
meerdere foto’s verzonden via de mail naar de

De kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen dit keer
een evaluatieformulier mee naar huis. We
willen u vragen om dit formulier met uw
kind(eren) in te vullen en mee te nemen naar
de oudergesprekken. Kinderen van groep 8
nemen het weer mee terug naar school.

juf.

In de week van 19 februari-23 februari zullen
de oudergesprekken voor de groepen 1 t/m 7
plaatsvinden. U kunt zich hiervoor inschrijven
via Digiduif vanaf vrijdag 16 februari 16.00 uur
tot en met zondag 18 februari 21.00 uur.

Leuk dat er al verschillende kinderen hebben
mogen presenteren. Zo deed bijvoorbeeld
Rosa het over de ski les, Floran en Jasper over
de judo en Cas de W. over zwemmen. We
hopen dat er gauw nog meer foto’s komen

want de kinderen en de juf vinden deze
presentaties erg knap en leuk want we leren
erg veel van elkaar. Ook zijn er al veel
kinderen die in de gymles hebben laten zien
wat ze allemaal geleerd hebben bij de hockey,
basketbal, capoeira, judo, streetdance,
klassiek ballet. Wat een sportieve klas!
6. Tentoonstelling Vincent van Gogh
De afgelopen weken heeft groep 8 gewerkt
rondom Vincent van Gogh. Naast informatie
over het leven en de kunst van Van Gogh, is er
ook flink geschilderd en gewerkt met
houtskool. Afgelopen woensdag werd het
afgesloten met een tentoonstelling. Naast het
bekijken van de kunstwerken, werd ook de
kennis van zowel ouders, oma’s als kinderen
flink getest met een Kahoot!-quiz. Het was
een mooie en gezellige afsluiting!
7. Monsters schilderen
Groep 4 was na een periode van toetsen en
hard werken toe aan wat ontspanning.
Afgelopen week lieten zij hun fantasie de vrije
loop tijdens het tekenen en schilderen van
monsters. Drie koppen, uitstekende
hoektanden, octopusarmen en sommige
monsters dreunden zelfs de tafels op. Wat een
griezelige beesten zijn er bedacht… Goed
gedaan groep 4!

