Nieuwsbrief KWS
Beste ouders en/of verzorgers,

AGENDA
Donderdag 26 januari
Margedag groep 1 t/m 3
Deze leerlingen hebben
vrij.
Woensdag 1 februari
Thijsse’s Hof groep 6

Dinsdag 14 februari
De kinderen van groep 3
t/m 8 krijgen hun eerste
rapport mee
Vrijdag 17 februari
Om 12.00 uur start de
voorjaarsvakantie voor
de groepen 1 t/m 8

De meeste ouders heb ik reeds een gelukkig nieuwjaar gewenst, maar voor
diegene die ik niet gesproken heb, ik wens iedereen een heel gelukkig,
mooi en gezond 2017!
Het nieuwe jaar is begonnen. Ergens een begin mee maken is vaak een
bijzonder moment. Het nieuwe thema van Trefwoord is: ‘Een goed
begin..’. De kinderen staan stil bij de vele beginmomenten die het leven
kent. Ze verkennen de betekenis daarvan, geholpen door de vele
uitdrukkingen en spreekwoorden die onze taal rijk is.
Hoe toepasselijk is dit thema als we even stil staan bij het feit dat de
school ook aan iets nieuws gaat beginnen en dat de voorbereidingen
hiervan in de kerstvakantie hebben plaatsgevonden. Binnenkort zullen we
met de bouw van de aanbouw gaan beginnen. Van de twee noodlokalen is
er een verwijderd en een verplaatst. Op de plek waar de lokalen hebben
gestaan zullen wij de nieuwbouw gaan realiseren. De verwachting is dat de
werkzaamheden half februari van start zullen gaan.
Er vinden op dit moment gesprekken plaats met de architect en de
aannemer. Samen met de directeur bedrijfsvoering van Salomo, mevrouw
Petra de Waard zal ik u en de buurtbewoners binnenkort informeren over
de bouwplannen en hoe wij bouwmaterialen zullen aanvoeren.
Uitgangspunt hierbij is de veiligheid van de kinderen en zo min mogelijk
overlast voor de school en de buurt.
We houden u op de hoogte! Mocht u vragen hebben, dan hoor ik het
graag!
Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel

Het KWS fonds wil iedereen bedanken voor hun donatie!
Is het jullie door deze drukke tijd wellicht ontschoten dan kunnen jullie
uiteraard de (vrijwillige) bijdrage nog overmaken naar :
IBAN : NL 80 INGB 0002 0664 26 / ovv naam en groep van uw kind(eren).
Dit kan tot 16 januari 2017, hierna gaan wij onze financiële situatie
bekijken, en daarmee weer enthousiast aan de slag om opnieuw een
fantastische project dag voor alle KWS leerlingen te organiseren!
(“Save the date” : 11 mei 2017 )
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Belangrijke mededelingen:
Het nieuwe jaar is begonnen en daarbij horen natuurlijk goede voornemens. Wij zullen vanaf aanstaande
maandag weer stipt om 8.30 uur beginnen. Concreet betekent dit dat de leerkracht de deur van de klas om 8.30
uur sluit en ook de buitendeur in het slot valt. De kinderen vanaf groep 4, die na 8.30 uur komen nemen in de
hal afscheid van hun ouders en gaan zelfstandig naar de klas.
In de loop van komende week starten wij met het afnemen van de midden-Cito toetsen. Wij spreiden de
verschillende toetsen over ongeveer drie weken. Wij willen u vragen om de komende drie weken geen
afspraken onder schooltijd bij de orthodontist of huisarts te plannen als dit niet noodzakelijk is.
Wellicht is het u inmiddels opgevallen, maar sinds de kerstvakantie staat er een ander bord bij de Kiss en
Ridestrook. Het is niet meer toegestaan om hier uw auto te parkeren. De strook is uitsluitend bedoeld om
leerlingen uit te laten stappen en om gelijk weer door te rijden.

Nieuws uit de groepen:
Groep 1-2b
Allereerst een heel erg mooi 2017 gewenst! De vakantie zit er op en we gaan weer aan de slag.
In dit nieuwe jaar verwelkomen we twee nieuwe kinderen in de klas: Bernd en Iva.
Het eerste thema van dit jaar is winter/Noordpool. We hebben al een poollandschap gemaakt van nepsneeuw
met allerlei pooldieren, zoals ijsberen en zeehonden. We zijn ook volop aan het knutselen. Groep 1 maakt een
sneeuwpop en groep 2 een iglo met een Eskimo erbij.
Aankomende donderdag komt juf Marijne afscheid nemen. Zij heeft vanaf de zomervakantie elke donderdag
stage gelopen in onze klas. We vonden het erg leuk als ze er was en we wensen haar veel succes met het
vervolg van haar opleiding.
Groep 4
De kerst hebben alweer achter ons gelaten. Wat hebben we een fijne kerstviering gehad! We hadden hard
geoefend de weken voor de kerstviering. En de kinderen hebben het fantastisch gedaan.
Ondertussen zitten we alweer twee weken in het nieuwe jaar. De eerste schoolweek is wel weer wennen. We
hebben maandagmiddag gewerkt in een circuit.
Op elk tafelgroepje lag een werkje. We hebben gewerkt met de
Kwismeester van onze rekenmethode. Hierbij heeft één van ons de
sommen en de ander de antwoorden. We stellen de sommen dan aan
elkaar. We hebben v- en f- woorden, ei- en ij-woorden opgeschreven. In de
groepjes hebben we gekeken wie de meeste woorden kon bedenken. Bij
een ander tafelgroepje konden we heerlijk stripboeken lezen. Juf heeft
verteld dat ze vaker een circuit gaat neerzetten op maandagmiddag na de
gym.
We gaan werken aan het thema ‘Winter’. We gaan de
kenmerken van dit jaargetijde bespreken en de kinderen
gaan informatie opzoeken en uitwisselen. Handvaardigheid en tekenen zullen een groot
onderdeel zijn in dit thema.
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Groep 6
Het lijkt al heel lang geleden maar toch nog even een terugblik op de
afsluiting van ons project over energie. De periode tussen de herfst- en
kerstvakantie heeft groep 6 gewerkt aan maquettes over verschillende
vormen van energie. Zo werd er onderzoek gedaan naar biomassa, fossiele
brandstoffen, zonne-energie, grondwarmte, kernenergie, windenergie en
waterkracht. Elk groepje heeft een maquette gemaakt en daarbij uitgelegd
hoe de energie opgewekt werd en waar we het voor kunnen gebruiken.
Soms best ingewikkeld maar aan het eind van het project konden de kinderen heel veel vertellen. Knap gedaan
groep 6! En ook heel leuk dat er vrijdagmorgen 16 december zoveel ouders kwamen kijken.
Ondertussen waren we ook al begonnen met de voorbereidingen voor de kerstviering.
De laatste week werd er heel veel gezongen en toneelgespeeld. En wat werd er
enthousiast het stuk over de herders in het veld vele malen gespeeld. Het bleef
spannend en leuk om te doen.
Na de vakantie is het thema van Trefwoord ‘Een goed begin…..’ En dat is gelukt.
Maandag en dinsdag hebben we o.a. gewerkt aan ‘Morele Talenten’. We hebben dit
keer gesproken en getekend over het uitkomen voor je eigen mening en omgaan met
kinderen die iets anders vinden. De strips en posters over dit onderwerp hangen in de
gang bij groep 6. Ook zijn we bezig om alle spellingregels weer op te halen. Bij rekenen proberen we extra te
letten op de nauwkeurigheid want daar gaat het meestal ‘mis’. Momenteel komt dat vaak doordat de
eenheden, tientallen en honderdtallen niet netjes onder elkaar worden gezet. En dan ontstaan er soms hele
gekke antwoorden.
Groep 8
Veel kinderen uit groep 8 zijn momenteel druk met het bezoeken van VO scholen. De kinderen moeten namelijk
een top 5 maken van scholen waar zij volgend jaar naartoe zouden willen. We hebben een aantal keer een VO
school bezocht met de hele klas en er is zelfs iemand bij ons op bezoek geweest en heeft bij ons in de klas een
les verzorgd.
Veel VO scholen kiezen ervoor om de kinderen uit te nodigen of te laten inschrijven voor “open les dagen” dan
kunnen de kinderen lessen volgen en zo ervaren hoe het er op deze scholen aan toe gaat. Natuurlijk houden de
scholen ook nog open dagen en kunnen de kinderen met hun ouders ook nog sfeer gaan proeven en de school
bekijken. Kortom er zijn veel mogelijkheden om tot een top 5 te komen hoewel het soms erg moeilijk is. In de
klas praten we er veel over en soms zullen de kinderen naast het gezonde verstand ook naar het “gevoel”
moeten luisteren!
Nog even ter info op een rijtje: De kinderen gaan op basis van het voorlopige advies aan de slag met het maken
van de top 5. Zodra de Cito’s M8 zijn afgenomen en nagekeken gaan de leerkrachten van groep 8, de IB-er en
de directeur op basis van Cito’s, methodetoetsen en werkhouding een verwijzing bepalen. Deze verwijzing
wordt dan nog voor de voorjaarsvakantie met de ouders EN het kind gecommuniceerd middels een ouderleerkracht-kind eind gesprek.
Op dit moment zijn de kinderen het project “wereld” aan het afronden en het belooft weer wat moois te
worden, de gang staat vol bij ons met prachtige bouwwerken en de kinderen hebben ook veel informatie
gemaakt op posters. Volgende week vrijdag (20 januari) willen we weer een korte inloop van 8:20 tot 8:45
houden. U bent bij deze van harte uitgenodigd om het werk van de kinderen te komen bekijken. Daarna gaan
wij het werk presenteren, bespreken en evalueren.
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Les Petits workshop nieuws!
Met veel plezier kijken we terug op de afgelopen periode waarbij Les Petits verschillende workshops na schooltijd aan
heeft geboden in samenwerking met de KWS. Ontdekken van talent en interesse en plezier hebben stond hierbij voorop.
De kinderen hebben gedurende de eerste helft van het schooljaar mee kunnen doen aan programmeren, Mad Science en
voetbal door Scopo Atletico.
Les Petits vindt creativiteit een belangrijk pedagogisch uitgangspunt en laat zich hierin inspireren door de pedagogische
ideeën vanuit de Reggio-pedagogiek. De workshops sluiten hierbij aan!
Vanaf februari tot aan de zomervakantie willen wij weer met enthousiasme en professionaliteit vorm gaan geven aan de
workshops en we hopen dat er weer veel kinderen van de KWS mee gaan doen.
Voor de komende periode staat er het volgende op het programma:
Ontdek! Hip Hop & Streetdance
Doe mee aan deze stoere workshop en leer vet coole moves en gave tricks! Tijdens de workshops staat bewegen en lol
hebben voorop.
Jezelf op je gemak voelen is belangrijk om plezier te kunnen hebben, om te leren, om lekker te kunnen bewegen. Dans
kan veel betekenen voor je zelfvertrouwen en op deze manier bijdragen aan je persoonlijke ontwikkeling.
Onder begeleiding van een dansinstructeur van SportSupport oefen je moves en leer je tricks gedurende 4 weken in de
wereld van bouncen en beats.
Wie, wat, waar?
Ontdek:
Hiphop& Streetdance
Voor:
Kinderen van 7- 12 jaar
Wanneer:
Donderdag 9, 16 februari en 2 en 9 maart
Tijdstip:
14.45-15.45 uur
Kosten:
€ 30,- en € 12,50,- als uw kind op donderdag op de BSO zit
Waar:
Gymzaal
Aanmelden:
http://www.lespetits.nl/activiteiten/ontdekworkshops/
Ontdek! Paardrijden
Ben je dol op paarden en lijkt alles je leuk wat met paarden, paardverzorging en paardrijden te maken heeft? Doe dan nu
mee aan de ontdek!paardrijden workshops!

Tijdens 4 weken komen de kinderen alles te weten over de manege, paarden, veiligheid, en respect hebben. De kinderen
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de paarden of pony’s poetsenKONINGIN
en begeleiden.

Onder begeleiding mogen de kinderen natuurlijk ook zelf paardrijden en leren ze longeren en voltigeren. Tijdens de laatste
les worden er behendigheidsoefeningen geleerd waarbij er gelet wordt op buiging en stelling.
Wie, wat, waar?
Ontdek:
Paardrijden
Voor:
Kinderen van 6-12 jaar die op dinsdag op de BSO zitten
Wanneer:
Dinsdag 4, 11, 18 en 25 april
Tijdstip:
16.00 -17.00 uur (vervoer door Les Petits)
Kosten:
€ 20,Waar:
Manege RSC Schoteroog
Aanmelden:
http://www.lespetits.nl/activiteiten/ontdekworkshops/
In de maanden mei en juni kunt u ook nog uitkijken naar:
Judo voor 5-12 jarigen
Popzang voor 6-8 jaar en 9-12 jaar
Mocht u vragen of ideeën hebben hierover kunt u mailen naar Bernadette Lakeman via blakeman@lespetits.nl
Meer informatie over onze Ontdek! Workshops of aanmelden kunt u via onderstaande link:
http://www.lespetits.nl/activiteiten/ontdekworkshops/

