Nieuwsbrief KWS
AGENDA
Vrijdag 16 juni
Afsluiting Avondvierdaagse

Dinsdag 27 juni
Prikactie
School start 9.30 uur

Woensdag 28 juni
Voorstelling Caprera
Groep 6 en 7
Aanwezig 16.30 uur

Vrijdag 30 juni
Summer Breeze
Ouderfeest

Beste ouders en/of verzorgers,
Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord; leerkrachten
van basisscholen maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs
en de toekomst van uw kinderen. In deze brief leggen we u uit waarom wij ons
zorgen maken en vragen wij u om uw steun en hulp.
De enorme werkdruk en de lage salarissen hebben er in de afgelopen jaren voor
gezorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten
zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort
dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien. In de afgelopen
maanden hebben 41.000 leerkrachten van de actiegroep POinactie (PO = primair
onderwijs), de vakbonden (AOb, CNV Onderwijs, AVS en FvOv) en de
werkgeversorganisatie PO-raad hard gewerkt om deze problematiek aan te
kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. Helaas heeft dit nog niet geleid tot
enige verbetering. Niks doen is echter geen optie. Het is vijf voor twaalf!
We willen u vragen om uw stem te laten horen voor goed onderwijs. Iedereen gaat
de gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen
dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen. Zo maken we het prachtige
vak van leerkracht weer aantrekkelijk voor jonge mensen met onderwijspassie,
wenden we een lerarentekort af en komt de kwaliteit van onderwijs aan de
generaties kinderen die gaan komen niet in gevaar.
U kunt ons steunen door onze petitie te ondertekenen op www.pofront.nl. Elke
stem telt, dus brengt u dit ook gerust onder de aandacht bij vrienden, familie en
kennissen.
De KWS heeft na overleg besloten om mee te doen aan deze landelijke actie. Op
27 juni zullen wij een uur later beginnen dan normaal, wij openen onze deuren om
9.30 uur.
Vanaf maandag 19 juni zullen er om 8.30 uur enkele tablets in de hal klaar staan
zodat u ons kunt steunen door de petitie te ondertekenen.
Wij rekenen op uw begrip en hopen dat u de petitie wilt ondertekenen!

Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel
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Nieuws uit de groepen:
Groep 1-2a
Samenwerken doen wij graag bij de kleuters. Door het samenwerken leren we van elkaar.

In de klas werken we met ‘ik kan al’. In groep 1 leren we de kinderen hun jas dicht te
ritsen. Hierbij is samenwerken belangrijk.
In groep 2 leren we de kinderen veterstrikken. Door het ‘ik kan al’ bord stimuleren we
de kinderen hierna om te oefenen. Wanneer ze kunnen veterstrikken komt de naam
van het kind op het bord te hangen.

Groep 3
Wij zijn nog steeds bezig met het thema water, de onderzoeksvragen staan nu allemaal op papier en we zijn druk bezig met
het vinden van antwoorden. In de brievenbus hebben we niet alleen vragen gevonden maar ook liefdesbrieven, daar
hebben we heerlijk om kunnen lachen met z’n allen.
Inmiddels hebben we kern 10 achter ons gelaten en zijn we begonnen met kern 11. In deze kern wordt verder geoefend
met woorden waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, maar nu beginnen de woorden met een cluster. Het
gaat om woorden als: vragen, spelen, schotel, sturen. Ook komen tweelettergrepige woorden voor die eindigen op ‘lijk’,
‘tig, of ‘ing’, zoals moeilijk, prachtig, koning. En er wordt een begin gemaakt met eenvoudige drielettergrepige woorden
zoals appelmoes, vuilnisbak en blokkendoos.
Ook met rekenen zijn we aangekomen bij het laatste blok. Hier gaan we vaak werken met het optelbord. Dit is een grote
tabel waarin alle sommen tot 20 in staan. Daarnaast oefenen we veel met tellen met sprongen, sprongen van 10, van 5 en
van 2. We spelen winkeltje om te kijken hoeveel geld je terug krijgt. Dus de laatste weken van groep 3 blijven we hard aan
het werk!
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Groep 5
We hebben vorige week het thema lichaam achter ons gelaten. De kinderen hebben bij elkaar onderdelen van het lichaam
gemeten, zoals de armen, benen, neus, oren, hoofd. Daarnaast hebben ze bij tekenen een gezicht gemaakt, door eerst de
ogen, neus, mond en oren te tekenen, uit te knippen om deze vervolgens op te plakken en later het gezicht erbij te plaatsen.
Ze hebben een skelet gemaakt van wattenstaafjes, waarbij we eerst hebben gekeken naar de botten in het lichaam. Al met
al hebben we veel geleerd en leuke dingen gedaan!
Op dit moment werken we met het thema ‘Nederland als vakantieland’. De kinderen zijn op het moment allemaal bezig
met een verhaal over een plaats in Nederland waar zij zijn geweest. Ze hebben al gekeken waar bepaalde landschappen
voorkomen in de wereld. Denk hierbij aan de berg Machu Picchu in Peru en de New York skyline. We gaan samen nog veel
meer leren over Nederland als vakantieland, want ook in Nederland zijn genoeg leuke dingen te doen.
Naast het thema is er deze week hard gewerkt aan het Vaderdag cadeau! We hopen dat alle vaders het cadeau goed gaan
gebruiken.
We hebben veel avondvierdaagse lopers in de klas. Wat een gezelligheid, maar soms ook wel vermoeiend. Super dat alle
kinderen zo goed meedoen!

Groep 7
Het einde van het schooljaar is in zicht en dan worden er natuurlijk ook weer Cito’s afgenomen. Iedereen is weer erg druk
met: “doe ik het wel allemaal goed?” Maar wij Jantine en Erik hebben er alle vertrouwen in. Eerst maar even de
avondvierdaagse en dan gaan we volgende week weer door. Gelukkig wordt het harde werken ook met leuke dingen
afgewisseld. Zo zijn we op schoolreis naar Sec in Almere geweest voor spetterende uitdagingen en knallende avonturen.
Ook zijn we erg druk met het oefenen van de liedjes voor de uitvoering op 28 juni in Caprera en we zijn ook nog bezig met
de videoclip.
Van de videoclip is de muziek bijna klaar en gaan we volgende week filmen. We houden jullie op de hoogte !
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