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Beste ouders en verzorgers,
Sinds dit schooljaar werken wij in de groepen 3 tot en met 8
thematisch, waarbij wij de kerndoelen van de zaakvakken
(aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek) in vijf thema’s
geïntegreerd aan bod laten komen. De brede ontwikkeling en de
onderzoekende houding van de leerlingen staan hierbij centraal.
Tijdens de visitatie is er door de visiteurs van de Nederlandse Dalton
Vereniging uitvoerig met de leerlingen gesproken over deze
ontwikkeling. De leerlingen hebben aangegeven dat ze erg
enthousiast zijn over deze manier van werken. We leren er zo veel
meer van, aldus de leerlingen. Ook wij kunnen dit beamen, de
leerlingen zijn enthousiast, gemotiveerd, betrokken en nemen allerlei
materialen mee van thuis. De komende periode zullen wij het hele
proces rondom deze ontwikkeling intern evalueren, zodat wij het
thematisch werken kunnen borgen binnen de school.
In groep 6 is het thema op dit moment “het menselijk lichaam”. Bij
ieder thema streven wij ernaar een gastspreker uit te nodigen of een
excursie te plannen passend bij het
thema. Vandaag heeft een gastdocent
een gastles gegeven over het leven
met een visuele beperking. De
kinderen hebben ervaren hoe het is
om niets te kunnen zien. Op de foto
hiernaast kunt u zien dat twee
leerlingen geblinddoekt aan het
bouwen zijn met lego. Een leerzame ochtend voor de leerlingen en
geheel passend binnen het thema!
Aankomende week staat de projectdag van het KWS-Fonds op de
agenda. Wederom een dag vol met activiteiten waarbij ervaren, leren
en doen centraal zullen staan. Hieronder het laatste nieuws van het
KWS-Fonds over volgende week donderdag.

Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel

Agenda
Donderdag 21 april
Projectdag KWS-Fonds
Vrijdag 22 april
Koningsspelen
groep 5 t/m 8
Zaterdag 23 april
Start meivakantie
Maandag 9 mei
Weer naar school
Woensdag 11 mei
Luizenpluizen
Maandag 16 mei
2de Pinksterdag

Nog 6 nachtjes slapen…….
En dan gaat het gebeuren, de project-dag Natuur- en milieu educatie georganiseerd door het
KWS fonds i.s.m. NME ter Cleef. We gaan knutselen, leren, spelen en vooral…. veel herrie maken!
Uiteraard willen de kinderen graag hun ouders laten zien wat ze hebben geleerd van de muzikale
vuilnismannen Pim en Wouter, dus zorg dat je op tijd bent ( 14.30 uur! ) voor het oorverdovende
schoolplein-concert “Trommelen met Rommel”
Deze dag kan mede een succes worden dankzij de inzet van 2 hulpouders per klas, vergeet je daarom
niet op te geven, zodat je deze dag ook achter de schermen kunt meemaken.
( inschrijven kan via lijst naast klassendeur, gelieve voor maandag 15.00 uur )
Ook zoeken wij nog iemand die deze dag foto’s wil nemen, en belangrijke momenten wil vastleggen op
bewegend beeld. Aanmelden kan via kwsfonds@kws-overveen.nl
Nieuws uit groep 1b
Vorige week zijn we gestart met het thema Schoenen. Samen met de kinderen hebben we gepraat over
welke verschillende soorten schoenen er allemaal zijn en hoe deze heten. Ook hebben we alle
onderdelen van een schoen benoemd. Van de zool tot de neus en van de hak tot het stiksel.
Verder hebben we besproken hoe je de verschillende soorten schoenen vastmaakt. Met een veter of
bijvoorbeeld een gesp. Daarna hebben we geteld hoeveel veterschoenen, klittenbandschoenen,
gespschoenen en schoenen met rits er in de klas waren. Vervolgens hebben we deze aantallen in een
diagram geschreven. We zijn ook een schoenenwinkel in de klas gestart. Als de kinderen thuis nog
oude schoenen hebben dan mogen ze deze mee naar school nemen voor in de schoenenwinkel.
De letters die tijdens dit thema aan bod komen zijn de letters S van Sandaal en de letter L van Laars.
Nieuws uit groep 4
We hadden de laatste tijd leuke uitjes. Zo hebben we natuurlijk ontzettend geoefend met het
touwtjespringen voor 1 april. En het is gelukt. We kunnen het nu allemaal.
Afgelopen week zijn we naar de grote BAVO kerk geweest. We moesten dieren
zoeken in afbeeldingen, in beelden ed. We hebben op de grond gelegen en naar
boven gekeken. We zagen daar het cijfer 1530 staan ed. We leerden wat symbolen
waren, zoals de pelikaan voor zelfopoffering, de duif voor vrede. We mochten met
de organist mee naar boven naar het orgel. We hebben zelfs een lied gezongen uit
het liedboek met begeleiding van het orgel. Daar waren we van onder de indruk. We
kregen van onze begeleidsters uit de BAVO een enorm compliment. Ze vonden ons zo voortreffelijk
goed luisteren en rustig zijn.
In de klas lezen we elke ochtend een kwartier voor ons zelf. En daarna
vertelt 1 leerling wat hij gelezen heeft. Zo geven we door aan de ander
wat een leuk boek is.
Ons project over groeien en bloeien gaat
door. We weten nu het verschil tussen een knol en een bol door het
opensnijden van een ui en een aardappel.

Thuis worden de tafels geoefend om zo een sticker te krijgen op het tafelblad.

Nieuws uit groep 6
Woensdag 13 april was het tijd voor het 'lentepad' in de Thijsse's Hof. In groepjes van 3 á 4 kinderen
gingen de kinderen alle opdrachten langs. Er werd gespeurd naar kleine waterdieren in de vijver. Op de
bankjes in de zon kon iedereen even uitrusten en had je een
prachtig zicht op een reiger die naar het water stond te turen,
een meerkoet op een nest, bijen, hommels. We leerden
waarom het belangrijk was dat de blaadjes in de winter op de
grond blijven liggen. Er werd gezocht naar blad-lit-tekens en
ring-lit-tekens. De kinderen waren echt aan het onderzoeken.
Op de terugweg zagen we ook nog 2 zwanen een nest bouwen!
Alle ouders en oma die hielpen….heel hartelijk dank!

Voor de schooltuin hebben we al heel veel groenten voor gezaaid. Er komen al heel wat plantjes boven
de grond. Nu maar hopen dat de plantjes goed de meivakantie doorkomen!
Bij spelling hebben we de afgelopen periode o.a. geoefend met meervouden. Wanneer schrijf je nou
de s aan een woord vast en wanneer een 's?
Ons thema gaat over 'het menselijk lichaam'. Het zoeken van informatie en het opslaan van de teksten
kost nog wel wat moeite. Soms is een stukje tekst opeens verdwenen. Maar…. de tablets worden
intensief gebruikt en we worden er steeds handiger in! En…we weten al heel veel over ons lichaam.
Volgende week zijn de presentaties.

GGDFlits

Een teek, pak ’m beet!

Aan het begin van de lente komen de teken weer tevoorschijn. Teken kunnen overal in de natuur
voorkomen. In het gras, de duinen, in bossen, parken, plantsoenen, maar ook in je eigen tuin. Teken
kunnen zich overal vastbijten, maar hebben voorkeur voor knieholtes, liezen, bilnaad, oksels, nek en
achter de oren.
Een tekenbeet is meestal onschuldig, maar kán je ziek maken als de teek lang vastgebeten in uw huid
zit. Geef de teek dus geen kans. Een tekencontrole nadat je in het groen bent geweest, is een kleine
moeite maar erg belangrijk. Heeft een teek je toch te pakken, dan kun je hem eenvoudig zelf
verwijderen.
Voor meer info kijk op www.rivm.nl/lyme, www.ggdkennemerland.nl, download tekenbeet-app of
speel samen met je kind de game teek control

KWS
Ontdek! Kids Fitness 7-12 jaar
Kids fitness (FunXtion youngstarz)
Op vier donderdagen gaan we spelenderwijs kennis maken met fitness onder begeleiding van
professionele instructeurs bij Fitland Haarlem.
Met muziek van nu vliegt de tijd voorbij en lopen de zweetdruppels van je gezicht terwijl je
effectief aan het trainen bent met je vrienden en vriendinnen.
Werk aan je conditie, kracht, balans en behendigheid op een leuke manier. Voel je
zelfverzekerder, sterker en fitter.
Leef je uit op de boks zak of ga de competitie aan met je vrienden en vriendinnen. Haal het
maximale uit jezelf!
De kidsfitness workshops zijn elke week anders zodat jij je niet zal vervelen!
Wie, wat, waar?
Ontdek: Kids Fitness
Voor: Kinderen van 7-12 jaar
Door: Fitland Haarlem
Wanneer: Donderdagmiddag 23 mei, 30 mei, 7 juni en 14 juni
Tijdstip: van 15.30 – 16.30 uur
Kosten: 30 euro of 12,50 als uw kind op donderdag bij ons op de BSO zit.
Waar: Fitland Haarlem Bijdorplaan 15-f Haarlem (naast Inholland, vlakbij station Overveen)
Aanmelden: voor 20 mei via www.lespetits.nl/activiteiten/

Voor 21 april zijn wij nog op zoek naar:

recyclebaar knutselmateriaal
zoals:

- Lege postkokers/ Pringles-blikken (de chips) of lege
chocoladeblikken met deksel.
- Schone pizzadozen of ander dun en buigbaar karton vanaf A4
formaat. Oude platenhoezen zijn ook heel geschikt.
- Omgespoelde Nespresso cupjes, koffiemelk cupjes,
‘bubbeltjes plastic’ en ander klein en lichtgewicht, gekleurd
plastic. Afval en restmateriaal waar fijn mee te knutselen
valt.
Klein spul graag met oude elastiekjes of
hergebruikte plasticzakjes gebonden en
beetje geordend in deze doos.

ALVAST BEDANKT

