Nieuwsbrief KWS
AGENDA
Vrijdag 17 mei
Margedag groep 1-2
Deze leerlingen zijn vrij
Dinsdag 21 mei
Projectdag KWS-Fonds
Donderdag 30 mei
Hemelvaart
De kinderen zijn vrij
Vrijdag 31 maart
De dag na Hemelvaart
zijn de kinderen ook vrij

Beste ouders,
De laatste periode van het schooljaar is aangebroken. Een periode met veel leuke
activiteiten. Vandaag zijn de groepen 1 tot en met 7 op schoolreis en maakt groep
8 een start met de musical. Aankomende dinsdag heeft het KWS-Fonds een
projectdag georganiseerd en half juni is de Wilhelminadag! Het thema ‘Disney’
zorgt voor grappige gesprekken in de teamkamer, want we gaan natuurlijk
allemaal verkleed. Wie gaat als wie en waar haal je je kostuum? We gaan er een
geweldig feest van maken en hopen dat ook alle ouders en kinderen verkleed naar
school komen!
Onderwijsinhoudelijk gebeurt er ook veel. Het schoolplan voor de komende vier
jaar is zo goed als klaar. Welke ambities stelt de school zich voor de komende
periode? Samen met het team zetten we de puntjes op de i en vervolgens zal het
schoolplan ter instemming worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad.
Naast het schoolplan, passen we de schoolgids aan en zijn de formatiegesprekken
in volle gang.
Debby Schouten-Coesel

Dinsdag 4 juni
Groep 8 vrij
Woensdag 5 juni
Groep 8 op kamp
Donderdag 6 juni
Groep 8 op kamp
Vrijdag 7 juni
Groep 8 op kamp
Maandag 10 juni
Tweede Pinksterdag
De kinderen zijn vrij
Vrijdag 14 juni
Wilhelminadag

Wist u dat:
•
•
•

•

de sportleraar van Sport in de wijk een andere baan heeft gevonden
en de sportlessen op de dinsdagmiddag na schooltijd voorlopig
komen te vervallen? Sport in de wijk is op zoek naar een vervanger!
er door een groep ouders en de kinderen enthousiast aan in de
schooltuin wordt gewerkt?
er afgelopen week een fotograaf op school was om foto’s te maken
voor de website en de nieuwe folder van de school? Bij het maken
van de foto’s hebben wij ons uiteraard aan de AVG gehouden en
uitsluitend leerlingen gefotografeerd waar toestemming voor is.
we een enthousiast ouderpanel hebben? Het ouderpanel komt
regelmatig met de directeur bijeen om te praten over allerlei
onderwijsinhoudelijke en organisatorische onderwerpen.
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Beste ouders,

We komen steeds dichterbij….21

mei 2019 is het zover!

Het KWS fonds neemt de lessen op school een dagje over met het bijzondere
project: “Tussen de Lakens”

Ook: Oproep voor hulp!
Al veel ouders hebben zich als vrijwilliger gemeld, da’s mooi! Maar we missen nog ouders uit de groepen 1, 2, 3
en 8 die helpen bij de workshoprondes. Wie vindt het leuk om een handje mee te helpen? Er staat al, zoals
jullie misschien gezien hebben, een inschrijflijst in de hal. Zet je naam op de flipover op de plek en tijd waar je
kunt helpen. Workshopronde 1 van 10.15 tot 11.45 en workshopronde 2 van 12.30 tot 14.00.
We zoeken ook enkele ouders die het leuk vinden om de dag historisch te openen met een kleine act in de
groep. We hebben bijvoorbeeld al een chirurgijn en een rattenvanger die iets gaan vertellen. Wie wil er ook
maximaal 15 minuutjes een leuk oud ambacht zoals bv een VOC bemanningslid of barbier spelen? (kostuums
worden geregeld). Heb je een leuk plan? Mail het dan naar: info@biancajonker.nl
En: We hebben witte lakens nodig. Dus heb je deze, lever deze in op de koffiekamer van de school uiterlijk
maandag.
Verder: Het precieze programma houden we nog even geheim. We
kunnen wel al verklappen dat deze dag een historisch tintje gaat
krijgen. Lakens en de bleekvelden zijn het hoofdthema. Er wordt
gezongen, gebreid, gemaakt, gegoocheld, verteld en beleefd.
Komt in ieder geval allen 21 mei tussen 14.15 en 15.15 uur naar
het historische marktplein van de KWS waar de kinderen laten zien
of horen wat ze op deze bijzondere dag beleefd hebben.

Hartelijke groet, het KWS-fonds,
Bianca Jonker (moeder van Ivy uit groep 6)
Maaike Groen (moeder van Puck uit groep 5)
Ron de Graaf (vader van Suresh uit groep 5)
Ronald van Hee (vader van Eline uit groep 1/2 en Julia uit groep 4)
Tjalling Gerus (vader van Douwe en Taeke uit groep 1, Hidde uit 3 en Jikke uit 5)

Nieuws uit de groepen:
Groep 1-2A en B
Op dit moment werken wij over “beroepen”. Vorige week hebben wij gesproken over wat een beroep is, welk
beroep doet je vader en/of moeder en wat wil je later worden. De kinderen vonden het best moeilijk om over
het beroep van hun vader of moeder te vertellen. Ze gaven vaak het antwoord: 'zitten achter de computer'.
Misschien een tip om thuis eens thuis met uw kind over uw beroep te praten. Veel kinderen weten wel heel
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goed wat ze later willen worden. Er kwamen mooie beroepen voorbij zoals piloot, duiker, stalhulp, dierenarts,
boerin, juf en vader of moeder.
Donderdag kwam er een gast. De vader van Ella is piloot en kwam hierover vertellen. De kinderen hadden van
te voren mooie vragen bedacht en hebben deze kunnen stellen.
Deze week heeft iedere groep een beroep uitgekozen en gaat deze de komende dagen uitwerken. Groep 1 / 2 A
werkt over de bakker en in groep 1/ 2 B en C over de hulpdiensten.

Groep 3
Vlak voor de vakantie zijn we begonnen met kern 10. Die is vooral in het begin knap lastig. We leerden voor de
vakantie al woorden die eindigen op -eeuw, -ieuw en -uw. Dat viel nog wel mee. Na de vakantie was iedereen
gelukkig weer goed uitgerust en begon het echt ingewikkelde werk. Als je een korte klank ziet zeg je soms een
lange klank. (reken, bomen, taken) Gelukkig konden we ook een paar keer oefenen met de leerlingen van groep
8. Bij rekenen hebben we afgelopen week een toets gemaakt. Hierbij moesten o.a. sommen als 16+3 en 19-4
gemaakt worden. Verder oefenen we vaak met het maken van sprongen van 2, 5 en 10.
Het project ‘in en om de schooltuin’ loopt nog even door omdat we na de meivakantie flink onkruid moesten
wieden. Naast het onkruid wieden konden we ook oogsten; een bak vol tuinkers en een bak vol radijsjes. Die
waren overigens wel erg pittig! Ook konden we heel goed zien hoe de sperzieboon in de klas gegroeid was.
Afgelopen week hebben we de 15 sperziebonen geoogst! In de schooltuin hebben we inmiddels ook bonen en
doperwten gezaaid.
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Groep 5
Er zijn veel leuke dingen in groep 5 op het moment. We hebben een heel gezellige juffendag gehad. Jullie hebben je juffen
echt verwend! Op deze dag hebben we moederdagcadeautjes gemaakt: een lavendelzakje die de kinderen zelf dicht
genaaid en gevuld hebben. Ze hebben er heel hard aan gewerkt en wij vonden het resultaat prachtig.
Deze week is er natuurlijk schoolreis en volgende week hebben we een projectdag georganiseerd door het KWS-fonds.
Tussen al deze uitstapjes door, moet er hard gewerkt worden. Dat doen we dan ook!
We zijn met een nieuw project begonnen: kleine beestjes. De kinderen zijn in de schooltuin op zoek gegaan naar kleine
beestjes en vonden ze overal: op boomstammen, onder stenen, tussen stenen etc. Het valt ons op dat de kinderen al heel
veel weten over het onderwerp! Gelukkig hebben we inmiddels veel boeken in de klas, dus er kan veel opgezocht
worden.
We hebben nog een vol, leuk programma tot aan de zomervakantie en hopen op een lekker zonnetje erbij!

Groep 7
Groep 7 is helemaal op dreef. Naast het voorbereiden voor de komende toetsen hebben we ook nog projecten en
uitstapjes ! Ons project geschiedenis, over de monumenten en gebouwen in Haarlem, hebben we afgesloten met een
bezoek aan Andriessen ‘vleugels en piano’s’ een bedrijf dat gespecialiseerd is in het restaureren van vleugels en piano’s
van de periode tussen 1870 en 1930. We hebben op de Botermarkt 'het mysterie rond van der Pigge’ getracht te
ontrafelen door op zoek te gaan naar het oudste pand op de Botermarkt (1609) en aansluitend zijn we naar het Teylers
museum geweest. Zelfs meester Erik is er wijzer van geworden : ) Wist u dat Napoleon in het Teylers museum is geweest
en dat hij op de nieuwe gracht heeft gelogeerd????
Nu nog even het laatste stukje van het schooljaar, beetje zon erbij, en af en toe een uitje.
Groep 7 is er klaar voor!

