Nationale Voorleesdagen:
De Nationale Voorleesdagen zijn van 24 januari t/m 3 februari 2018.
Doelstelling van deze jaarlijkse campagne is het stimuleren van het
voorlezen van kinderen.Wij ondersteunen dit initiatief van harte! In
de week van 24 januari t/m 31 januari zal het voorlezen op onze
school centraal staan! Voorlezen blijft van belang en computers en
televisie kunnen deze activiteit niet vervangen!!!!
We organiseren de volgende activiteiten:
- Op 24 januari zal juf Elsje de voorleesweek openen door in de speciaal voor de
Voorleesweek ingerichte aula voor te lezen voor groep 1 /2 , 3 /4, 5 /6 en 7 /8
- Van 25 t/m 31 januari nodigen we ouders, opa’ s, oma’s, oppas uit om te komen voor
lezen aan een groepje kinderen in de groep. Heeft u thuis een geschikt voorleesboek
neem die dan mee naar school. U kunt zich alsnog inschrijven op de lijst die bij de
ingang van de groepen hangt.De tijd staat erbij vermeld.
- De kinderen mogen die week hun lievelingsboek meenemen naar school. De juffen
lezen in die week ook extra voor!
- Daarnaast zal er nog een speciale activiteit plaats vinden op school.We hebben
donderdag 25 januari journaliste Lysette Verwegen uitgenodigd om een presentatie
te geven voor de groepen 5 t/m 8. De kinderen maken n.a.v. deze presentatie een
eigen krant die ze digitaal gaan aanbieden. Ook groep 1 t/m 4 maakt een eigen
pagina. Groep 3 gaat een bezoekje brengen aan de bibliotheek.
-Dinsdag 30 januari wordt de krant gepresenteerd in de groep.
-Woensdag 31 januari worden de kranten gepresenteerd in de verschillende groepen.
De resultaten kunt u thuis digitaal tegemoet zien.
U leest het al: we gaan er een fantastische voorleesweek van maken!!!!!

Op bezoek op het VO
Voor de kerstvakantie is groep 8 naar de ‘Super8day’ op het Anna van Rijncollege geweest. En ook op het
Cals college Ijsselstein en het Cals college Nieuwegein hebben we demonstratielessen mogen volgen. Het
waren erg leerzame en interessante ochtenden ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

I.C.T.
‘Scratch’, leren programmeren, een ‘avatar’ ontwerpen, een stopmotion filmpje maken en aan de slag met
een 3D-printer. 21 eeuwse vaardigheden waar groep 8 de afgelopen tijd en de komende tijd druk mee bezig
is!

‘Een kijkje in de toekomst’
Groep 5 t/m 8 is de komende weken bezig met het project ‘een kijkje in de toekomst’. Aardrijkskunde,
geschiedenis, natuur en techniek worden geïntegreerd. Hoe zag de infrastructuur er vroeger uit? Op welke
brandstof werd er gereden? En hoe zagen de modellen van de voertuigen van vroeger eruit? Hoe is dat nu?
En hoe denk je dat het over 30 jaar zal zijn?
We kijken naar de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en maken een inschatting naar de
ontwikkelingen van de komende jaren.

Bezoek aan de bibliotheek.
Groep 3 brengt op donderdag 25 januari een bezoek aan de bibliotheek. We gaan daar allemaal leuke
boeken bekijken zodat we nog meer zin krijgen in lezen. Verzoek aan de ouders van groep 3 om eventueel
het biebpasje mee te geven. Dan kunnen de kinderen een leuk boek meteen lenen. Kinderen die nog geen
lid zijn krijgen informatie over het gratis abonnement.

Schoolzwemmen groep 4 en 5
Groep 5 heeft dit schooljaar op dinsdag zwemles gehad en op vrijdag gym. Veel kinderen hebben op 16
januari hun diploma behaald! Gefeliciteerd!!! Vanaf 30 januari gaat groep 4 het stokje van groep 5

overnemen. Groep 4 heeft dan op dinsdag zwemles en op vrijdag gym. Vanaf 30 januari hebben de
kinderen van groep 5 op dinsdag en vrijdag gym.

Letterfeest in groep 3
Afgelopen vrijdag was het feest in groep 3. De kinderen vierden
samen met hun ouders het moment dat alle letters zijn aangeboden.
Van Meester Ruud kregen de kinderen allemaal een letterdiploma en
van de juf een klein presentje om het lezen nog spannender te maken.
Na een toast op het mooie resultaat en de goede inzet van zowel
kinderen als ouders konden de ouders het diploma bewonderen en
samen met hun kind een spelletje doen. Als afsluiting zongen de
kinderen nog een feestlied. Het was een leuke middag.

Geboorte Matt Logan
Op 10 januari 2018 is een nieuwe wereldburger geboren. Matt Logan, zoon van Patty Wilschut en Melvin
van den Hoven. Wij wensen ouders en kind heel veel geluk!

Kijk ook op onze Facebookpagina

