Nieuwsbrief KWS
AGENDA
Maandag 5 februari
Vanaf deze week ouderkind-leerkracht
gesprekken

Beste ouders en/of verzorgers,
De afgelopen weken was er geboortenieuws op de KWS! Op donderdag 18
januari is juf Jolien bevallen van een gezonde zoon Gijs. Kort daarna kwam
het nieuws dat juf Sanne is bevallen van een gezonde dochter Sofia.
Wij wensen beide gezinnen heel veel geluk en hopen dat ze binnenkort
eens met de kleine langskomen!

Maandag 19 februari
In deze week afronding
thema 3
Woensdag 21 februari
Rapport mee
Zaterdag 24 februari
Start voorjaarsvakantie
Aanstaande dinsdag 6 februari is de laatste werkdag van juf Rosanna, ook
zij gaat met verlof. Binnenkort dus weer beschuit met muisjes op de KWS!
Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel
Extra verlof
Met de voorjaarsvakantie voor de deur, willen wij toch nog even
benadrukken dat wij de dag voor de voorjaarsvakantie geen verlof verlenen
en dat school verplicht is om alle afwezigen te melden bij bureau leerplicht.
Voor alle wet- en regelgeving rondom extra verlof verwijzen wij u naar de
website van de leerplicht; www.leerplein-zk.nl
Ouder-kind-leerkrachtgesprekken
Vanaf maandag 5 februari zijn de ouder-kind-leerkrachtgesprekken. U heeft
van de leerkracht een uitnodiging ontvangen om u op te geven voor de
gesprekken. Tijdens het gesprek zal uw kind samen met de leerkracht over
zijn/haar ontwikkeling vertellen. Het kindportfolio zal hiervan een
onderdeel zijn. Natuurlijk kan uw kind niet in 10 minuten uitgebreid over
het werk in het portfolio vertellen. Daarom wordt u binnenkort ook
uitgenodigd om op een apart portfoliomoment samen met uw kind het
portfolio te bekijken.
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Wist u dat:






De sollicitatieprocedure voor een leerkracht van de nieuw te starten groep 2 loopt en dat wij binnenkort
een nieuwe collega hopen te verwelkomen.
De kinderen van groep 5 tot en met 8 samen met Bianca Jonker een eigen robotje gemaakt hebben?
De groepen 7 en 8 aanstaande dinsdag met de museumpleinbus naar het Rijksmuseum gaan?
Groep 6 dinsdag een feestje heeft ter ere van het verlof van juf en de verjaardag van juf?
Groep 3 vrijdag een feestje heeft ter ere van de verjaardag van juf.

Nieuws uit de groepen:
Groep 1-2A
De kleuters werken deze week over vogels in de winter. We leren een versje: vliegen als een vogel.....
We plakken en knippen van gekleurde stroken een vogelhuisje en tekenen er prachtige vogels bij.
Groep 2 maakt een vogelboekje en schrijven of stempelen de namen van de vogels erbij. De kleuters leren
vogelnamen zoals koolmees, mus, spreeuw, roodborstje, merel.
Voor ons raam staat een vogelhuisje waar we al verschillende vogels gespot hebben. Floris heeft thuis een
geweldige pindaslinger gemaakt voor ons huisje.

Groep 3
Wat hebben we al veel geleerd over ons project ‘Van A naar B’. Zo kwam de vader van Loïs vertellen over ‘auto
delen’, de vader van Joris vertelde van alles over de trein. Afgelopen dinsdag kwam de vader van Benthe vertellen
over het vliegtuig. Leuk om te zien hoe vol vragen de kinderen zitten en hoe enthousiast ze reageren op de mooie
en leuke PowerPoints. Namens heel groep 3 bedankt!
Inmiddels hangt ons letterbord helemaal vol met letters en hebben alle kinderen hun letterdiploma gehaald. Over
de 2 tekenklanken moet soms nog wel even nagedacht worden maar iedereen kon alle letters wel juist
benoemen. Knap hoor! We gaan nu verder oefenen met woorden met 2 medeklinkers naast elkaar. En….nu we
alle letters geleerd hebben gaan we ook oefenen met aan elkaar schrijven! Sommige letters worden met elkaar
verbonden door een bergje en anderen door een bruggetje. Op het filmpje ziet het er heel makkelijk uit maar
soms is het nog best lastig om het zelf te doen. Ook omdat de lijntjes weer iets dichter op elkaar staan.
Groep 5
We hebben een drukke tijd in groep 5. Naast alle gewone reken-, taal-, en leeslessen zijn we druk met allerlei
bijzondere dingen. Elke dinsdagmiddag zijn we met behulp van enthousiaste ouders en opa’s aan het schaken.
Moeilijk maar we hebben er veel plezier in. Iedereen heeft een eigen schaakboekje en we oefenen serieus. Juf
Bianca is ook drie dinsdagen geweest om technieklessen te geven. We hebben eerst een stroomcirkel met een
lichtje gemaakt en daarna hebben de kinderen van oude apparaten hun eigen apparaatje gemaakt. Misschien
heeft u ze al bewonderd want ze mochten mee naar huis.
Over anderhalve week hebben we ouder-kind gesprekken, schrijft u allen in, want we merken dat de kinderen
graag willen vertellen over hun werk op school. Ze zijn met recht trots op wat ze gedaan en geleerd hebben.
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Groep 7
De afgelopen weken hebben we drie keer les gehad van Bianca in ons nieuwe Atelier!
De eerste les hebben de kinderen een stroomkring gemaakt. Een hele puzzel om het lampje brandend te krijgen
maar het is gelukt. In de tweede les hebben ze oude apparaatjes uit elkaar gehaald op zoek naar bruikbare
onderdelen voor hun robotjes. En in de laatste les hebben ze hun robotje afgemaakt. Aan het einde van de les
trilden er een heleboel robotjes over de tafels. Het was ontzettend leuk en leerzaam. Bedankt, Bianca!
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En de eigen geschreven boeken zijn ook klaar, alle verhalen zijn verzameld, en de kinderen hebben hun eigen
boek gemaakt.
Wat wel een beetje lastig was, was het inbinden van het boek, maar uiteindelijk na draden in de knoop, draden
door een naald en werken met een ‘gehandicaptennaald’ is het toch iedereen gelukt ! Het knutselen is wel een
fijne afwisseling naast het harde werken en het maken van alle cito’s.
Groep 7 ligt volledig op koers, en ze worden ook steeds handiger : )

