Nieuwsbrief KWS
AGENDA

Woensdag 23 januari
Groep 6 Thijsse’s hof
Donderdag 24 januari
Studiedag alle kinderen
vrij

Vrijdag 15 februari
Margedag
Alle kinderen zijn vrij

Beste ouders,
Na een heerlijke kerstvakantie zijn we inmiddels al weer twee weken aan het
werk. Fijn om alle kinderen uitgerust weer op school terug te zien.
De komende periode is kort, we hebben 15 februari al weer voorjaarsvakantie.
Toch staan er genoeg activiteiten gepland. Begin februari staan de ouder-kindleerkracht gesprekken gepland. Voor de kinderen van groep 8 staan de
adviesgesprekken op de kalender. U ontvangt van de leerkracht een uitnodiging
voor deze gesprekken.
In alle groepen is het nieuwe thema gestart. De groepen 1 en 2 hebben het thema
‘Dierentuin’. De kinderen toveren samen met de leerkracht de hele klas om tot
een dierentuin. De eerste apen en giraffen zijn al gesignaleerd.
In groep 3 en 4 is het thema ‘Mijn Lichaam binnenste buiten’, in groep 5 werken
de kinderen het thema ‘Nederland en de provincies’ uit, groep 6 staat ICT in al zijn
facetten centraal en de leerlingen uit groep 7 en 8 buigen zich over
natuurverschijnselen en natuurrampen.
Hebben de kinderen thuis leuke boeken en/of materialen dan mogen ze die
natuurlijk mee naar school nemen.
Volgende week, donderdag 24 januari, hebben we een studiedag en samen met
KPZ Dalton gaat het team zich buigen over de visie van de school, de daltonpijlers
en het schoolplan voor de komende 4 jaar. Waar staan we, wat willen we
vasthouden en welke ambities hebben we voor de komende jaren? We
verwachten er een inspirerende dag van te maken en zullen u binnenkort op de
hoogte brengen!
Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel

Wist u dat:




Juf Ingrid Hoefnagel op de donderdag weer een paar uurtjes aan het
werk is?
Groep 7 gisteren een eerste introductieles Google classroom
hebben gehad? Onze cluster ICT-er deze les heeft verzorgt aan de
kinderen?
Er een leerling van de Hartenlust de gehele week een
maatschappelijke stage heeft gelopen bij ons? Leuk om te zien dat
iemand zo veel plezier beleeft aan deze stage! Hopelijk een
leerkracht erbij voor de toekomst!
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Nieuws uit de groepen
Groep 1-2C
Wij zijn weer begonnen met een nieuw thema. Dit keer is het "de dierentuin". De kinderen hebben veel spullen
meegenomen en de klas wordt al een echte dierenboel.
Er worden hokken gebouwd, plattegronden getekend, entreekaartjes gemaakt op de computer, boeken gelezen en nog
veel meer. Ook de weektaak staat in het teken van de dierentuin. Het plannen hiervan gaat erg goed.

De afgelopen tijd hebben de kinderen deze letters geleerd:
j, v, b, l, r, n, s, k, e/ee en de d. Groep 2 kan al korte woordjes maken.
Heeft u nog kleine doosjes etc. Wij zijn er erg blij mee!
Groep 4
Wij zijn gestart met het thema ‘Mijn Binnenste Buiten’. In dit thema gaan
we aan de slag met het lichaam en alles wat er aan de binnen kant zit.
De startactiviteit was om elkaar over te trekken en op te schrijven waar de
organen zitten.
Wist u dat, het skelet uit 3 delen bestaat? Namelijk het hoofd, de romp en
de ledematen!
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Groep 6
Heeft u misschien meegekregen dat meester Koen vorige week ziek was? Dat is natuurlijk altijd een tegenvaller, voor de
kinderen en voor de juf. Zeker in groep 6, hun juf houdt niet zo van gym geven. Maar ja, de kinderen vinden het wel heel
leuk. Daarom mochten de kinderen zelf een spelles in elkaar zetten, wel met een paar duidelijke kaders van de juf. Ze
mochten zelf 4 spellen kiezen, zodat we in vier vakken konden gymmen. Ze moesten spelen in de groepjes waarin ze
tijdens de ‘echte’ gymlessen zijn ingedeeld (deze zijn op niveau). Als laatste moesten ze het ook zelf klaarzetten en
regelen. Dat ging met één woord GEWELDIG! Ik heb nog nooit zo’n leuke gymles gegeven, nou ja heel eerlijk, ik heb heel
weinig gedaan, een paar kasten geopend met de sleutel en de tijd bijgehouden wanneer ze moesten wisselen. Voor de
rest hebben de kinderen het helemaal zelf gedaan. Voor mij een mooie gelegenheid om eens goed te observeren tijdens
een les bewegen! Ik ben enorm trots op ze.
Dat mag wel in de krant toch? Nou ja, nu dus in de nieuwsbrief.
Groep 8
De donderdag voor de kersvakantie hebben de kinderen het project “Wereldreis”
afgesloten. In dit project hebben de kinderen onderzoek gedaan naar de
verschillende werelddelen. Aan de hand van de startactiviteit hebben de kinderen
samen met de leerkracht bepaald wat de “eisen” waren. Op de dag van de
presentatie zag de klas eruit alsof de ouders op een vakantiebeurs terecht waren
gekomen. Tijdens de inloop hebben de ouders kunnen zien wat de kinderen de
afgelopen 6 weken gemaakt en onderzocht hebben.
De kinderen hebben in dit project de
aandachtspunten en feedback van het vorige
project verwerkt. Het project ‘Social media’
had een verwerking op posters en moesten de
kinderen de informatie hierop verwerken. Nu
moesten de kinderen de informatie in een
koffer stoppen en hieruit presenteren. Hoe de
presentatie er uiteindelijk uit zou komen te
zien was geheel aan de kinderen zelf.
Sommige groepjes pakten letterlijk uit! Knuffels, souvenirs, boeken en zelfs koekjes
waren gebakken om de werelddelen te presenteren.
Naast het groepsproject hebben de kinderen ook een eigen ‘solo’ project moeten
maken. Dit moesten zij thuis doen. De kinderen kozen uit het werelddeel waar zij op
school aan werkten een land. Van dit land moesten zij een werkstuk maken dat zou
lijken op een reisgids. Samen met de leerkracht is er besloten wat de eisen waren voor
dit werkstuk. In de kerstvakantie heeft juf Freya genoten van prachtige werkstukken en
heeft vanaf de bank een ware wereldreis gemaakt.
Inmiddels is de groep alweer begonnen met het volgende onderwerp namelijk: natuurrampen. We hebben er de afgelopen
periode op het nieuws heel wat voorbij zien komen; bosbranden, lawines, vulkaanuitbarstingen, orkanen en tsunami’s.
Tijdens de introductie van dit project hebben de kinderen een aantal foto’s gezien van de natuurrampen en hebben ook
filmpjes bekeken waarop deze natuurrampen zijn vastgelegd. Inmiddels zijn de groepjes bekend, ook de onderwerpen zijn
verdeeld en zijn de kinderen enthousiast aan de slag gegaan. Wat de presentatievorm wordt? Dat mogen de kinderen zelf
bepalen.
Wij zijn voor de groep wel nog op zoek naar een geoloog of een meteoroloog die de kinderen iets kan vertellen over dit
natuurgeweld. Dus mocht u iemand kennen die hier kennis van heeft EN die het leuk zou vinden om een presentatie te
geven en/of een vragenuurtje te willen doen, dan zouden wij dat ontzettend leuk vinden! De presentatie is op Valentijnsdag,
voor de voorjaarsvakantie. Zet deze datum maar alvast in uw agenda!
Ook de keuze voor een geschikte VO school leeft erg in groep 8 en dat is best spannend maar ook goed. De kinderen moeten
immers een schoolkeuze maken waar zij de komende 4, 5 of 6 jaar zullen doorbrengen. Regelmatig bezoeken de kinderen
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open lesdagen en informatie avonden op scholen. De kinderen moeten een top 5 gaan maken van deze scholen met op 1
de school waar zij het liefst naartoe zouden willen gaan. En dat is nog een hele klus. Binnenkort starten de open dagen die
de kinderen ook nog kunnen gaan bezoeken. Veel kinderen uit groep 7 gaan ook al kijken, en dat is helemaal geen slecht
idee, want voor je het weet moeten zij ook die keuze gaan maken!

Nieuws uit de buurt
Schaaklessen
Na het succes van de eerste serie schaaklessen voor kinderen beginnen we binnenkort met een nieuwe serie schaaklessen.
“We weten allemaal hoe goed schaken is voor je hersenen maar het is ook heel leuk! Dat heeft de eerste groep kinderen in
Bloemendaal al ontdekt. Vanaf begin februari start er weer een nieuwe serie van 16 schaaklessen voor kinderen tussen de
6 en 12 jaar. De lessen zijn op dinsdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur in de Bornwaterschool maar alle kinderen zijn welkom.
Het is voor beginners en gevorderden. De gemeente en andere sponsoren ondersteunen dit initiatief van stichting
Buurtschaak waardoor de eigen bijdrage beperkt kan blijven voor een mooi programma. Voor meer informatie over de
andere locaties, tijden, kosten en aanmeldingen zie www.buurtschaak.nl “
Vriendelijke groet
Jan Kouwenhoven
Initiatiefnemer en voorzitter stichting Buurtschaak

PS op zondagmiddag 10 februari wordt het jaarlijkse schoolschaaktoernooi van Haarlem en omgeving gespeeld, aanmelden
kan binnenkort

