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Beste ouders en/of verzorgers,
Aanstaande maandag 15 februari krijgen de leerlingen van de groepen
3 tot en met 8 hun eerste rapport mee naar huis. Afgelopen week en
ook komende week worden er weer ouder-kind-leerkracht
gesprekken gehouden. De leerkrachten hebben hiervoor een
uitnodiging via Mijn schoolinfo verstuurd.
Sinds woensdag 3 februari zijn wij een groep rijker. Alle kinderen van
groep 2 (uit groep 1-2A en 1-2B) zijn samengevoegd en vormen samen
groep 2. Hiervoor hebben we middels een sollicitatieprocedure ook
een leerkracht aangetrokken. Marjan Coenders zal deze groep tot de
zomervakantie draaien en ons team versterken.
De kinderen die tussen nu en juli 4 jaar worden zullen instromen in
groep 1-2A en groep 1-2B en krijgen tijdig een welkomstkaartje
thuisgestuurd.

Agenda
Maandag 15 februari
Rapport mee
Maandag 22 februari
Adviesgesprekken groep 8
Dinsdag 23 februari
Adviesgesprekken groep 8
Zaterdag 27 februari
Start voorjaarsvakantie

Inschrijven leerlingen
Uit onze leerlingenadministratie blijkt dat nog
De afgelopen twee weken heeft u mij waarschijnlijk minder achter
niet alle broertjes en zusjes
mijn bureau gezien. De reden hiervoor is dat ik samen met juf
van leerlingen, die reeds bij
Mariëtte groep 6 draai. Mariëtte is eind december geopereerd en na
ons naar school gaan, staan
een herstelperiode van 6 weken mag zij nu haar uren voor de klas
weer opbouwen. Om ervoor te zorgen dat dit voor de leerlingen rustig ingeschreven.
verloopt, werk ik op dinsdag t/m vrijdag naast haar. De verwachting is Broertjes en zusjes hebben
dat zij na de voorjaarsvakantie hersteld zal zijn en de groep weer
altijd voorrang bij plaatsing,
volledig zal draaien.
maar om teleurstellingen
Heeft u in de tussentijd een vraag voor mij, dan kunt u mij altijd even
voor anderen te
opzoeken in groep 6 of een mail sturen naar:
voorkomen willen wij u
directie@kws-overveen.nl
vragen om jongere
broertjes en zusjes in te
Met vriendelijke groet,
schrijven. U kunt een
Debby Schouten-Coesel
inschrijfformulier aan de
leerkracht van uw kind
Hiep Hiep Hoera
vragen. Twijfelt u of u de
Dinsdag 9 februari vierden wij feest. Juf
Mariëtte is 50 jaar geworden en dat mag
jongste heeft ingeschreven
natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan. De
dan kijken wij dit graag
groepen 5 tot en met 8 vormden een
voor u na. U kunt hiervoor
erehaag van de hal naar de klas en juf werd luidkeels toegezongen. Als een e-mail sturen naar:
klap op de vuurpijl vlogen er allemaal ballonnen de gang in op het
administratie@kwsmoment dat zij de deur opende. De hele dag heeft groep 6
overveen.nl of even bij ons
feestgevierd!
binnenlopen.
Alvast bedankt!

Groep 1-2B
Deze week zijn we gestart met het nieuwe thema Kikker.
In de boeken van Max Velthuijs speelt deze sympathieke kikker de hoofdrol en beleeft samen met zijn
vriendjes Eend, Varkentje, Haas en Rat allerlei avonturen. We gaan voorlezen uit de Kikker boeken en
de kinderen kunnen de verhalen zelf naspelen in de klas. Ook gaan we Kikker maken van vouwblaadjes.
Verder leren we de W van Winter. Een leuk liedje over de winter hoort er natuurlijk ook bij. Het liedje
dat we geleerd hebben gaat over winterkleding. Naar aanleiding van het liedje hebben we spelletjes
met de winterkleding van de kleuters gedaan. We hebben bijvoorbeeld alle sjaals van de kinderen van
kort naar lang neergelegd.

Groep 4
Zoals u op de foto ziet zijn we met elkaar naar de dichtstbijzijnde brievenbus gelopen. We hebben de
afgelopen weken i.v.m. ons project gesproken over de post. Daarbij hoorde natuurlijk het schrijven van
een brief naar een bekende. Dat kon zijn een oma, opa, vader, moeder, tante, vriendin etc. De
kinderen hadden van thuis een envelop met postzegel meegenomen. Ze hebben geleerd waar het
adres op de envelop geschreven moet worden en waar de postzegel zit. Sebastian stuurde heel lief zijn
brief naar zijn oud omaatje. En Frederique stuurde haar brief
naar familie in Spanje. Ze hebben ook allemaal gevraagd of
degene die de brief zou krijgen een kaartje terug wilde sturen.
Sommigen hebben zelfs al antwoord terug. U had de gezichten
eens moeten zien na het ontvangen van een eigen brief. We
doen het gewoon te weinig. Misschien een idee voor u. In de
klas hebben we de
geschiedenis van
kleitablet tot email besproken. Zo hebben ze dit project
antwoord gekregen op hun eigen onderzoeksvragen.
Daarnaast zijn we bezig met sommen over het tiental. Niet
makkelijk. Maar door het gebruik van een getallenlijn kunnen
ze zien wat er gebeurt. De vriendjes van 10 zijn daarbij een
grote steun, ook het splitsen van de getallen onder de 10
helpt daar zeker bij.
Met spelling gaan we door met het leren van de spellingregels. Lange- korte klanken en twee
tekenklanken. Samen hebben we geprobeerd de bijvoeglijke naamwoorden in een verhaaltje te
ontdekken. Ik las iets voor en ze mochten gaan staan als ze een bijvoeglijk naamwoord hoorden. Zoals
in de zin: Ik trek mijn nieuwe schoenen aan en ga naar een mooie voorstelling in die prachtige
schouwburg.
Groep 6
Wat is het fijn om na al die weken afwezigheid weer terug te zijn. Gelukkig ging en gaat alles op een
prima manier door. Best gek, maar ook leuk om je eigen groep zo rustig bezig te zien terwijl er een
ander in de klas lesgeeft.
Inmiddels zijn alle Citotoetsen achter de rug. Wat werd er serieus en geconcentreerd gewerkt. Het
dagje feest op 9 februari kwam dan ook prima uit. Na het ontzettend leuke welkom door de
midden/bovenbouw waren er heel leuke, lekkere en mooie cadeautjes. Hierbij ook de ouders
bedankt! Daarna hebben we geknutseld met playmaïs, poppenkast verhalen over ridders bedacht en

poppenkastpoppen gemaakt, film gekeken en
af en toe even lekker gesnoept. De
poppenkastpresentaties van de ridderverhalen
volgen nog!
Momenteel zijn we ook portfoliogesprekken
aan het voeren. We blikken terug op de
afgelopen periode. We bespreken hoe het
gegaan is met de goede voornemens. Waarom
zijn ze wel of niet gelukt? Waar ben je trots op
en waar wil je de komende tijd aan gaan
werken?
Met rekenen bespreken we de komende weken
het klokkijken, rekenen met geld en gewichten. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn: Hoeveel
seconden gaan er in een minuut? Hoeveel keer slaat je hart in een minuut? Zet de geldbedragen in
volgorde van hoog naar laag. Hoe kun je 1kg en 500 gr ook opschrijven?
Volgende week dinsdag krijgt de groep bezoek van een vrachtwagenchauffeur die uitleg komt geven
over de dode hoek. De kinderen krijgen les van deze chauffeur en kunnen hem het hemd van het lijf
vragen. En wellicht kunnen zij ook ervaren wat je wel en niet kunt zien vanuit een vrachtwagen. We
weten nog niet hoe de dag eruit gaat zien maar in de volgende nieuwsbrief hoort u ongetwijfeld hoe
het geweest is!
Tot slot nodigen wij u graag uit voor de afsluiting van ons project ‘Ridders en kastelen’. Vrijdag 26
februari van 8.20 uur tot 9.50 uur laten wij u zien wat wij geleerd en gemaakt hebben.
Groep 8
We zijn inmiddels met een nieuw blok met rekenen begonnen, de kinderen gaan de kennis die ze al
hadden verder uitbreiden. De kennis van negatieve getallen is inmiddels bij de kinderen bekend, zo ook
het uitrekenen van een gemiddelde. Maar een gemiddelde berekenen met negatieve getallen is toch
even andere koek! Maar dat maakt het ook wel weer uitdagend.
Met werkwoordspelling hebben de kinderen nu ook kennis gemaakt met de voltooide tijd en de
onvoltooide tijd en de daarbij behorende deelwoordvormen. Wellicht bij u beter bekend als het
voltooid deelwoord en het onvoltooide deelwoord. Ook de bijvoeglijk gebruikte deelwoordvorm is
uitgebreid aan bod geweest.
Donderdag hebben we bezoek gehad van een tweetal raadsleden van de gemeente Bloemendaal. De
kinderen hebben voorafgaand aan het bezoek een boekje gemaakt over de gemeente. Later dit
schooljaar gaan we ook op bezoek in het gemeentehuis om daar met elkaar in debat te gaan. Daar
gaan we deze maand nog mee aan de slag met “hoe voer je dan een goed debat” wellicht kunnen
sommige raadsleden nog iets van onze kinderen leren ;-)

GGDFlits
Alle kinderen die in 2016 negen jaar zijn of worden, krijgen van de GGD een uitnodiging voor
vaccinatie, de BMR- en DTP.
 De BMR-prik beschermt tegen bof, mazelen en rode hond.
 De DTP-prik beschermt tegen difterie, tetanus en polio.
Deze vaccinaties geeft GGD Kennemerland op verschillende locaties door de hele regio.
Wilt u meer weten? Kijk dan op: www.ggdkennemerland.nl/jeugd en bekijk het filmpje vaccinatie 9
jarigen
Gaat u binnenkort op reis en wilt u weten of u daarvoor extra vaccinaties nodig heeft? Kijk dan op
www.ggdkennemerland.nl/reizigers

