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Beste ouders en/of verzorgers,
Na een weekje voorjaarsvakantie zijn we afgelopen maandag weer
vol energie begonnen. Voor sommige leerlingen een spannende
dag. De jongste kleuters zijn samen met juf Marian gestart in het
nieuw ingerichte lokaal tussen groep 1-2A en 1-2B in. Wij wensen
hen allemaal veel plezier bij ons op school!
Ook liepen alle kinderen van groep 3 wat onwennig de gang in. Wat
was ook al weer de route om bij het nieuwe lokaal te komen?
Uiteindelijk had iedereen even over half negen zijn plekje gevonden
en konden we met de dag beginnen.
Deze week worden er nog enkele werkzaamheden uitgevoerd, zoals
het verplaatsen van het digibord en het touchscreenbord en worden
alle computers weer aangesloten in groep 3.
Aankomende week starten we met workshops voor de schoolbrede
musical. Iedere week krijgen alle groepen les van de
jeugdtheaterschool Mamagaai. Met zijn allen werken we toe naar
de uitvoering op woensdag 15 april.

Agenda
Donderdag 26 maart
De kinderen van groep 1-2 en
3 zijn vrij
Woensdag 1 april
Paasviering
Donderdag 2 april
Studiedag, alle kinderen zijn
vrij
Vrijdag 3 april
Goede vrijdag, alle kinderen
zijn vrij
Maandag 6 april
Tweede paasdag, alle
kinderen zijn vrij

In de hal staat nog een vuurkorf. Wie is deze na de kerstviering
vergeten mee te nemen?
Met vriendelijke groet,
Debby Schouten Coesel

Jarigen
Groep 1-2a
In groep 1-2A zijn we
begonnen met het thema
‘de boerderij’. Maandag
hebben we een woordspin
over de boerderij gemaakt.
We leren de letter ‘h’ van hooiberg. De leerlingen van groep 1
hebben een varkentje geplakt en de leerlingen van groep 2 hebben
een schilderij van de boerderij gemaakt. Met de letterdoos maken
we woorden van de boerderij. Verder maken de leerlingen diverse
werkbladen, spelen we met de boerderijtafel en kijken we leerzame
filmpjes op het digibord. Zo leren we wat de dieren eten, waar de
melk vandaan komt en hoe kaas wordt gemaakt. Volgende week
mogen de kinderen hun eigen boeken over de boerderij mee naar
school nemen.

06 mrt Elina gr.8
09 mrt Faye gr. 1A
09 mrt Maudi gr. 6
11 mrt Rosa gr. 2B
11 mrt Gwen gr. 8
13 mrt Feline gr. 2B
15 mrt Jimmy gr. 1B
17 mrt Heleen gr. 8
19 mrt Anemoon gr. 8

Welkom!
Teyler, Berend, Chyso, Ezra en Finne van harte welkom bij ons op school. Wij wensen jullie een fijne
basisschooltijd toe!
Groep 5
Na de vakantie zijn wij vol goede moed
gestart. De rekenles is op een leuke
manier begonnen. Met gekleurde
vouwblaadjes vouwen we een kubus en
dat is moeilijker dan het lijkt. Een mooie
opdracht voor de echte doorzetter!
Tijdens de spellingles leren de kinderen
reflecteren op hun werk. Wat kun je al en
waar heb je extra oefening bij nodig?
Hoe kun je je eigen kennis inzetten om
anderen te helpen? Zo weten wij dat we
nog moeten oefenen met de –f/-v, -s/-z, au- ou en de verdubbelaar. Natuurlijk vergeten we de
andere spellingcategorieën niet.
Verder leggen wij de aandacht op het geconcentreerd werken aan een taak. Hoe doe je dat, hoe kun
je je werk beter overzien? Zo ‘leren’ wij de kinderen ‘leren’
Groep 7
Elke week wordt er in onze klas een boekbespreking gehouden. Op donderdag
19 maart gaat Meike haar boekbespreking houden over het boek Mulberry
House. De schrijfster, Kristine Groenhart zal bij de boekbespreking aanwezig
zijn. Het boek Mulberry House is genomineerd voor de Hotze de Roosprijs. Er
zal een intekenlijst op school komen te hangen waar kinderen op in kunnen
tekenen voor 1 of meerdere exemplaren. Op 19 maart zal Kristine de boeken
op school signeren!
Beschrijving van het boek: Marjolein verhuist samen met haar ouders naar Engeland. Ze komt
terecht op Mulberry House een kostschool voor meisjes en ontdekt al snel dat het op zo'n school
heel anders aan toe gaat dan in Nederland. Er gelden hoge eisen en strenge regels, ze moet een
uniform aan en zelfs na school zit ze nog steeds op school. Hoewel ze haar best doet, mist ze haar
ouders, haar vriendinnen, haar hockeyteam en .....jongens. Zal Marjolein zich staande weten te
houden?

GGDFlits
Eind maart is het weer zover: zomertijd! De klok gaat een uur vooruit. Sommige kinderen hebben
daar moeite mee. Hun biologische klok is van slag. Het is nogal een abrupte overgang tenslotte. Wat
u eraan kunt doen om uw kind zo snel mogelijk weer in het ritme te krijgen vindt u op onze website,
zie http://www.ggdkennemerland.nl/media/35390/Infotekst-Slapen-en-zomertijd.pdf

