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Beste ouders en/of verzorgers,
Afgelopen dinsdag hadden wij de hele dag twee mensen van de
Nederlandse Dalton Vereniging over de vloer. Sinds 2011 hebben een
daltonlicentie en om deze licentie te mogen behouden, komen zij elke
5 jaar kijken hoe ons daltononderwijs er in de praktijk uitziet en volgt
er een conclusie en een aanbeveling naar het Bestuur van de
Nederlandse Dalton Vereniging.
Met trots kunnen wij u vertellen dat wij wederom een licentie van 5
jaar hebben. De twee visiteurs hebben vol lof gesproken over de
zichtbare daltonontwikkeling, het pedagogisch klimaat en de ambities
van de school.
De bevindingen van het visitatieteam zullen in een vergadering van
het dagelijks bestuur van de Nederlandse Dalton Vereniging worden
besproken en als alles voorspoedig verloopt hebben wij eind mei het
officiële bericht binnen. Daarna zullen wij dit prachtige resultaat met
de leerlingen vieren!

Agenda
Woensdag 23 maart
Paasontbijt en Paasviering
Donderdag 24 maart
Studiedag, alle leerlingen
zijn vrij
Vrijdag 25 maart
Goede vrijdag, alle
leerlingen zijn vrij
Maandag 28 maart
Tweede Paasdag, alle
leerlingen zijn vrij

Paasviering

Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel

Aanstaande
woensdagochtend zullen
wij na het Paasontbijt met
Avondvierdaagse
de kinderen naar de
In de vorige nieuwsbrief hebben wij een oproep gedaan voor een
dorpskerk van Bloemendaal
vrijwillige ouder die de organisatie van de avondvierdaagse op zich wil
gaan.
nemen. Na de voorjaarsvakantie hebben twee ouders zich aangemeld.
Denkt u er aan dat u om
U kunt zich voorstellen dat wij daar heel erg blij
12.15 uur uw kind daar op
mee zijn! We hopen dan ook op een groot aantal
haalt? Er is weinig
leerlingen dit jaar mee willen lopen met de
gelegenheid om te
avondvierdaagse!
parkeren, wellicht is het
handig om op de fiets te
komen of om de auto wat
ICT
verder weg te parkeren en
Dinsdag 29 maart zal er in groep 6 een nieuw digitaal schoolbord
het laatste stukje lopend te
worden geplaatst. Het huidige digitale schoolbord hangt inmiddels al
komen.
weer 9 jaar en is toe aan vervanging. Tijdens de montage van het bord
kan er geen les worden gegeven in het lokaal. Groep 6 zal die dag
uitwijken naar het lokaal van groep 3, aangezien de leerlingen van
groep 3 een margedag hebben.

Step kwijt
Puck uit groep 2 is haar
blauwe step kwijt. Heeft
iemand deze gezien?

Schoolplein en schooltuin
De leerlingenraad heeft onlangs vergaderd over het schoolplein en de tuin. Samen zouden wij graag de
tuin weer wat groener willen maken. Binnenkort zal de leerlingenraad de leerlingen en u informeren
hoe wij dat willen realiseren. Wellicht vragen wij u om hulp.
Daarnaast zijn er plannen om de fietsenstalling bij de ingang van de school op te knappen. Veel
leerlingen komen op de fiets naar school en we merken dat er niet voor iedereen een plekje is.
Inmiddels zijn de tegels geregeld, maar zijn wij nog op zoek naar iemand die dit willen leggen voor ons.
Kunt u dat of weet u iemand die dit op zich wilt nemen, dan horen wij dat graag!
Groep 1-2B
De komende weken staat ons thema in het teken van de lente. De kleuters hebben de namen van de
verschillende voorjaarsbloemen geleerd. Van de tulp tot het sneeuwklokje en van het blauwe druifje
tot de narcis. De kinderen hebben ook prachtige bloemen geschilderd en hele mooie tulpen gevouwen.
Volgende week starten we met een bloemenwinkel in de klas. Bij de lente horen natuurlijk ook jonge
dieren. Stuk voor stuk hebben we de namen van de babydieren van de koe, het paard, het varken, het
schaap en de kip doorgenomen. In de klas hebben we hokken gemaakt voor alle dieren. Er is nu plek
voor ze in de bouwhoek. Ook dit jaar heeft Tokkie de kip weer haar intrek in de klas genomen. Elke dag
legt ze eieren en dan tellen we hoeveel eieren ze heeft gelegd. En dit getal noteren we vervolgens in
een tabel. Zijn er meer of minder eieren dan gisteren? Op welke dag legde Tokkie de minste of juist de
meeste eieren? We leren deze periode de letter T van Tak en
Tulp.
Groep 4
Na de voorjaarsvakantie zijn we begonnen met het oefenen voor
de Paasviering en hebben we eieren geknutseld en gekleurd.
Ook hebben we een start gemaakt met onze schooltuintjes. De
eerste bonen staan in de reageerbuisjes, het onkruid is gewied
en aanstaande dinsdag gaan we de tuin omspitten. Wij zijn klaar voor het voorjaar!
Groep 6
De vrijdag voor de vakantie hebben we het thema 'Ridders en kastelen' afgerond. Wat leuk dat er de
vrijdagmorgen voor de vakantie zoveel ouders kwamen kijken naar de kastelen, schilden, zwaarden,
ridders en werkstukken! En wat wisten de kinderen veel over het thema te vertellen.
Inmiddels zijn we begonnen met ons nieuwe thema 'Het menselijk lichaam'. Eerst hebben we op het
omgetrokken lijf van Wieger geschreven wat we allemaal al weten en wat we de komende tijd graag te
weten willen komen. Daarna is de klas in 8 groepen verdeeld. Elk groepje gaat een onderdeel van het
menselijk lichaam bestuderen. De eerste ontdekkingen zijn alweer gedaan. Nagels kunnen echt heel
erg lang worden en je botten kunnen op verschillende manieren breken. Helaas kreeg Ilmar echt te
maken met een breuk. We hopen dat je gauw herstelt van je operatie en we je weer gauw op school
zien!
Een tijdje geleden kwam Tjalle een dagje kijken. Vanaf donderdag komt hij elke dag. Welkom op de
KWS Tjalle en we hopen dat je hier een fijne tijd zult hebben.
Bij rekenen hebben we afgelopen week gesproken over hele getallen, breuken en gemengde getallen.
De sommen die hierbij hoorden gingen vooral over het verdelen van pannenkoeken. Hoe verdeel je 5
pannenkoeken met 4 kinderen?
Groep 8
Wij hebben de afgelopen tijd zeker niet stilgezeten. De kinderen hebben het project ‘energie’ afgerond,
de ouders hadden de mogelijkheid om te komen kijken en daar is in grote getalen gehoor aan gegeven.
Ook in andere klassen was er een korte inloop waardoor iedereen even kort bij elkaar kon gaan kijken.
De kinderen hebben tijdens het project veelzijdig onderzoek gedaan naar verschillende soorten
energie. Tijdens de presentaties hebben de kinderen verteld wat zij hebben ontdekt, wat de

onderzoeksvragen waren en wat het antwoord hierop was. Op deze manier leren de kinderen van en
met elkaar, ook was er een ‘bekijk circuit’ waarbij de kinderen verplicht werden de informatie bij elkaar
te lezen.
We zijn vorige week op bezoek geweest in het gemeentehuis en
hebben daar een 2-tal debatten gevoerd. De kinderen hebben zelf
stellingen aangedragen. Voor
iedere stelling was er een voor en
een tegen partij.
De kinderen hebben een enorm
compliment gekregen van de
organisatoren van dit project,
omdat de debatten goed waren
uitgewerkt en de kinderen met sterke punten kwamen.
Ook mochten we een kijkje nemen in de trouwzaal waar wij getuige
waren van het huwelijk tussen Merel en Ana. Heel stoer van deze
meiden om deze gewaagde stap in hun vriendschap te nemen ;-).

Op dit moment zijn we vooral bezig met heel veel herhalen van de leerstof. De kinderen hebben zelf
regelmatig aangegeven dat het verschil tussen taalkundig ontleden en redekundig ontleden erg lastig
is. Dagelijks ontleden we 5 zinnen zowel redekundig als taalkundig. Om u even helpen te herinneren,
met redekundig ontleden hebben we het over: persoonsvorm, gezegde, lijdend voorwerp,
meewerkend voorwerp etc.
Met taalkundig ontleden praten we over: lidwoorden, werkwoorden, zelfstandig naamwoorden etc..
Door het dagelijks oefenen wordt het steeds makkelijker het verschil te herkennen en om alles te
kunnen benoemen. De kinderen maken grote stappen en het is een feest van herkenning aan het
worden!
Voor ons nieuwe project hebben wij een enorme tijdlijn
in de klas hangen omdat wij ons de komende periode
gaan richten op de 2e wereldoorlog. De kinderen doen
onderzoek op de tablets in groepjes van 3 die telkens
wisselen. De kinderen krijgen een tijdvak waarin zij
onderzoek doen naar de feiten over de 2e wereldoorlog,
deze feiten verzamelen wij op onze tijdlijn. Vervolgens
zien de kinderen de ingewonnen informatie in
chronologische volgorde terug in een goed opgezette
tv-serie over de 2e wereldoorlog. Binnenkort zullen 2 gastsprekers komen vertellen over deze
boeiende periode. Een uitstapje naar bijzondere plekken in de buurt is niet uitgesloten maar daar
worden de kinderen en ouders tijdig over geïnformeerd.

Heeft u een sporter in huis?
Sportfever is een sportieve naschoolse opvang in Haarlem
voor kinderen vanaf 4 jaar tot 13 jaar met energie voor 10! Op
de Sportfever BSO kom je spelenderwijs in aanraking met heel

veel verschillende sporten. Leer de basistechnieken van hockey, surfen, dansen,
honkbal, tennis, rugby, paardrijden en nog veel meer sporten! Wij hebben geen
wachtlijsten, direct plaats op maandag,dinsdag en donderdag en op het gebied van
sport een uniek concept.
Waar?
Sportfever SportBSO is gevestigd in het clubhuis rkvv DSS, Jaap Edenlaan 7 in
Haarlem.
Vervoer?
Uw kind wordt opgehaald van school en naar Sportfever gebracht. U haalt uw kind aan
het einde van de dag op bij Sportfever..
Proefdraaien?
Kom een middag kennismaken met de sportiefste BSO van Haarlem.
Aanmelden kan via info@sportfever.nl.of manager Jeroen van Hoesel 0621107478

