Nieuwsbrief KWS
AGENDA

Beste ouders,

Vrijdag 7 juni
Groep 8 op kamp

Ruim twee weken geleden hebben de kinderen een historische dag beleefd
georganiseerd door het KWS-Fonds. De start van de dag was al bijzonder, mensen
uit het verleden kwamen vertellen over hun beroep. De groepen hebben onder
andere een baker, een chirurgijn of een rattenvanger ontvangen in de klas.
Vervolgens zijn de kinderen via het schoolplein naar het bleekersveld gelopen en
hebben zij op drie plekken kennis gemaakt met het verleden.
Eenmaal terug op school hadden de ouders van het KWS-Fonds per groep
activiteiten bedacht. Alle workshops hadden een historisch tintje. Zo hebben de
kinderen geweven, sleutelhangers van vilt gemaakt en heeft groep 8 zich
getransformeerd tot levend standbeeld.
We hebben de dag afgesloten met een historische markt met kraampjes waar de
kinderen konden laten zien wat ze gemaakt hadden en aansluitend mochten de
kinderen hun werk ook mee naar huis nemen. De kinderen en de leerkrachten
hebben genoten van deze dag! Wij willen alle ouders die geholpen hebben en het
KWS-Fonds bedanken voor deze geslaagde dag! Ook willen wij de ouders
bedanken voor de financiële bijdrage aan het KWS-Fonds! Zo kunnen wij de
kinderen toch ieder jaar weer een bijzondere dag laten beleven!

Maandag 10 juni
Tweede Pinksterdag
De kinderen zijn vrij
Dinsdag 11 juni
Studiedag
De kinderen zijn vrij
Vrijdag 14 juni
Wilhelminadag
Woensdag 19 juni
Thijsse’s Hof
Groep 6
Woensdag 26 juni
Margedag groep 1-2
De kinderen zijn vrij

Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel

Woensdag 3 juli
De leerlingen van groep
3 t/m 7 krijgen hun
rapport mee
Dinsdag 9 juli
Musical en
afscheidsavond groep 8
Vrijdag 12 juli
Margedag, begin van de
zomervakantie. De
kinderen zijn vrij.

Wist u dat:
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Wist u dat:
•

We sinds afgelopen dinsdag een nieuwe collega hebben? Juf Denise zal tot de zomervakantie in de
groepen 1-2 ondersteunen. Hoogstwaarschijnlijk zal zij ook na de zomer op de KWS te zien blijven!

•

Komend schooljaar, rond de herfstvakantie, zal het nieuwe meubilair voor de leerlingen van de
groepen 3-4-5 worden geleverd. In het schooljaar 2020-2021 zal het meubilair in groep 6-7-8 worden
vervangen. We kiezen voor meubilair met gelijke hoogte van de tafels, maar stoelen op de juiste
lengtemaat van het kind.

•

Het nieuwe meubilair gelijk stof tot nadenken geeft? Hoe gaan we ons lokaal inrichten zodat we passend
bij onze visie goed onderwijs kunnen blijven geven. Groep 3 en 4 zullen komend schooljaar hiermee gaan
experimenteren. Bent u nieuwsgierig, nog even geduld! Vanaf september kunt u met eigen ogen zien hoe
we lokalen gaan inrichten!

Groep 1-2AB
Op dit moment werken wij aan het thema 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 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 leren alles over de bakker en in groep 1/ 2 B en C over de hulpdiensten.
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Groep 1-2C
Tussen de lakens (KWS fonds dag)
Wat een super leuke dag. De dag begon met de moeder van Jurriaan. Zij vertelde over haar ambacht
(apotheker) en het verschil tussen vroeger en nu. Daarna gingen wij op verkenning in de buurt. Wij zagen een
levend standbeeld en een man die lakens bleekte in de zon. Op school was er een toneelstukje waar we zelf
tekst met bewegingen bij hadden. Later op de dag hebben de kinderen een instrument gemaakt voor het grote
optreden. Wij zongen een lied over lakens.

Kriebelbeestjes zoeken
Elke woensdag hebben wij natuurles. Meestal gaan we de natuurtuin in maar vandaag gingen wij op zoek naar
kriebelbeestjes. Juf had een opzoekboekje meegenomen waarmee we insecten konden bekijken en vergelijken.
De kinderen waren super enthousiast en gingen meteen aan de slag. Wij hebben de beestjes mee naar binnen
genomen en goed bekeken met een loep. Wat een belevenis!
De slakken zetten wij op een zwart blad. Zo konden wij goed het slakkenspoor zien.

Groep 4
We zijn in groep 4 gestart met het thema ‘Uit de kunst!’ Tijdens dit thema behandelen we verschillende
schilders en kunstenaars.
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Het thema zijn we gestart met kijken naar de Victory Boogiewoogie van Piet Mondriaan.
Hierbij hebben de kinderen geleerd dat er primaire kleuren zijn
waaruit je alle andere kleuren maakt. Als vervolgopdracht gaan we
een glas in lood raam maken in de stijl van Piet Mondriaan.
Stiekem hebben we ook al even gekeken naar Escher, waarbij de
kinderen verbaasd hebben gekeken naar de illusies. We hebben zelf
de vogels en de salamanders gemaakt, die binnenkort als groepswerk
te bewonderen zijn.
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen
over de dag van het KWS Fonds. Tijdens deze
dag zijn we teruggereisd naar de 17de eeuw,
waar in de omgeving van de school blekerijen
waren. We hebben gehoord hoe ze vroeger vilt
maakten, maar ook hoe ze lakens wasten.
Daarnaast was er een prachtig levend standbeeld wat de kinderen
vertelde dat er vroeger veel kleermakers waren.
De kinderen hadden ook twee workshops. Tijdens de eerste workshop moesten ze een verhaal afmaken over
een blekerszoon en een brouwersdochter.
Bij de tweede workshop hebben alle kinderen een eigen
vilten sleutelhanger gemaakt. Daarbij kregen we uitleg van
Nathalie Wool. Zij heeft zelf ook een schapenkudde en had
ook net afgeschoren wol meegenomen, samen met haar
vriendin liet zij zien hoe er dan wol van werd gemaakt.
En... wat waren de resultaten leuk!
Groep 6
Heeft u het al gehoord? Groep 6 is aan het werk voor
reisbureau World Travelers , ze zijn gevraagd of ze een
folder willen maken voor de toeristische trekpleisters van
Nederland. Maar niet zomaar een folder, nee een folder gericht op kinderen. Een superleuke uitdaging die
groep 6 natuurlijk graag aangaat! Eerst hebben we met de hele klas bedacht wat nu de beroemdste toeristische
trekpleisters van Nederland zijn? We hebben een hele lijst samengesteld, iedereen heeft een eigen onderwerp
gekozen en mag daar dan zijn of haar eigen folder voor gaan maken. Uiteraard moeten we de teksten zelf
schrijven i.v.m. auteursrechten, we hebben hier dus nog wel een hele kluif aan. Ook gaan we in tweetallen de
provincies van Nederland uitlichten voor het reisbureau, want waarom zou je als kind op reis willen gaan naar
Zeeland of naar Utrecht? Dat gaan de kinderen uitzoeken en uitwerken op een poster over de betreffende
provincie.
Ondertussen zijn we druk bezig met onze spreekbeurten, meer dan de helft van de kinderen heeft de
spreekbeurten al gedaan. Ontzettend veel geleerd van verschillende onderwerpen betreft geschiedenis, natuur
en aardrijkskunde. En quizzen, elke spreekbeurt in groep 6 eindigt met een quiz. Kortom, de weken lopen een
beetje gek, met lange weekenden en korte weektaken maar in groep 6 zijn we erg druk met heel veel
verschillende dingen.
Groep 8
Als u dit leest is groep 8 nog op kamp. Woensdag zijn we vertrokken om door de duinen naar Egmond te
fietsen. Daar verblijft groep 8 in een Stayokay. De kinderen zullen de 3 dagen aardig wat kilometers fietsen. Ook
gaan de kinderen zwemmen, een obstaclerun doen en kanoën. Het weer hebben we niet in de hand, maar dat
mag de pret zeker niet drukken. Vrijdag zullen de kinderen moe maar vol met indrukken en verhalen weer
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thuiskomen. Wellicht zijn de kinderen dan nog niet in de stemming om alles te vertellen, want de warme
douche en het bed zullen waarschijnlijk zeer aantrekkelijk zijn!
In de klas gaat het werk gewoon door. Groep 8 is veel bezig met herhalen, en verdiepen. En dat is maar goed
ook want straks, na ruim 6 weken zomervakantie gaan ze starten op het VO. Alle overdrachten zijn inmiddels
geweest en sommige scholen houden voor de zomervakantie al speciale introductiedagen zodat de kinderen al
weten bij wie ze in de klas zullen komen. Al met al breekt er een spannende tijd aan waar de kinderen nu echt
afscheid van elkaar zullen gaan nemen. En dat doen we uiteraard met een spetterende musical waar we al een
tijdje geleden mee begonnen zijn. Op 9 juli zullen de kinderen de musical overdag aan de school laten zien en
horen. In de avond zijn de ouders van harte welkom. Houdt u een plekje in de agenda vrij?
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Mad Science Zomerkamp, een goed idee!
Bij het MAD programma is geen dag hetzelfde! Leer over moleculen, atomen en
chemische reacties, en maak je je eigen kneedgum om mee naar huis te nemen. Beleef
je een schokkende ervaring, met statische elektriciteit, stroomkringen, en andere stoere
experimenten. Ga als bioloog en ecoloog aan de slag met je eigen ecosysteem. En leer
ook nog eens alles over de krachten die we gebruiken om te bewegen op aarde. Om de
wet van Newton uit te leggen mag je dat zelf ervaren op de raketwagen!
Het worden weer waanzinnige dagprogramma's, met veel experimenten en gezelligheid.
Lekker veel doen staat voorop, want je leert het meest wanneer je plezier maakt en zelf
ontdekkingen doet. We gaan volop aan de slag met wetenschap en techniek

en natuurlijk gaan we ook naar buiten om te spelen en te experimenteren.
Schrijf nu in voor een week vol activiteiten, ontspanning en experimenten!
PRAKTISCHE INFORMATIE
•
•
•
•
•
•
•
•

Van 15 juli t/m 22 augustus
Van 9:00 tot 16:00 uur
Vier dagen met een eigen thema
Op diverse gave locaties
Voor kinderen van 7 t/m 11 jaar
Inclusief lunch
Inclusief experimentjes voor thuis
Bekijk het digitale magazine

