18 -03-2016
OPENING KUNSTPROJECT GROEPEN 1 EN 2
Thema ' Kunst ' bij de onderbouw is van start gegaan.
Juf Daphne is op bezoek geweest bij kunstenares Sarah en kunstenares
Majorie in het atelier.
Cora mocht model zitten en zij werd op verschillende wijze nageschilderd.
Je kan het heel precies doen maar ook op gevoel.
De ene kunstenaar gebruikt een grote kwast en de andere een fijn penseeltje.
De resultaten zijn te zien in de hal.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------gevraagd voor de kleutertuin

STEKKEN, BOLLEN, PLANTEN, STRUIKEN
Binnenkort ga ik elke donderdagmiddag een uurtje met een groepje
kleuters de tuin in om onkruid te wieden en een en ander met hen te
planten.
Er is weinig budget om veel planten te kopen maar veel tuin. Ik heb zelf
wel e.e.a. in mijn tuin staan waarvan ik stekken kan steken voor de
kleutertuin en mijn vraag aan jullie is of je wellicht ook planten, struikjes en
eventuele boompjes over hebt die je aan ons kwijt wilt. Bolletjes van
narcissen, krokussen, enz. die je zo leuk binnen hebt gehad, zijn ook
welkom als ze uitgebloeid zijn.
De kleuters kunnen ze dan planten en we hebben er dan nog jaren plezier
van.
Als je iets voor ons hebt kan je dat bij Majorie of Sarah inleveren.
Mocht het te ingewikkeld zijn om de stekken op school af te leveren, laat
dit dan even weten. Wellicht kan ik het dan bij je komen ophalen.
Hartelijke groet,
Hennie de Graaf (oma van 2 Triangelaars)
NB: Tevens vragen de kleuters en kleuterleerkrachten om leuke cadeaustruiken (giften),
bijvoorbeeld een laurier of vlinderstruik om het kleuterplein nog gezelliger en leerzamer te maken….
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JUBAL MUZIEKLESSEN GROEP 5
Groep 5 krijgt een paar weken muziekles in keyboard, viool,
gitaar en slagwerk. Bij slagwerk leren we een bepaald ritme.
Bij slagwerk spelen we op een Djembé en een Snaredrum
een Koepeen en een Basdrum. Bij gitaar gingen we een
akkoord oefenen. Daar moest je je duim, wijsvinger,
middelvinger en je ringvinger bij gebruiken. Aan het einde
van de lessen komen we met de hele klas bij elkaar en de
week daarna gaan we met alle groepen 5 optreden in Muziek
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klassenvoorstelling groep 3

KOM JIJ WEL UIT EEN EI?
Na veel oefenen hebben wij op donderdag 17 maart het toneelstuk
"Kom jij wel uit een ei ?' opgevoerd op het grote toneel in de aula.
We waren best zenuwachtig, maar het ging gelukkig heel goed.
Het toneelstuk ging over een mooi bos waar alleen dieren in mochten
komen die uit een ei kwamen. De baas van
het bos was Yoep de krokodil, het grootste
dier uit een ei, en Souraya de mooie pauw. Ze hielden samen, bij het hek van het bos
ieder dier tegen dat niet uit een ei kwam. Maar toen bedachten olifant Sib en geitje
Evie een plannetje. Zij maakten van klei een reuze ei en daar kroop de olifant achter.
En toen alle dieren bij elkaar stonden, sprong de olifant van achter het ei. Nu was hij,
Sib, de baas van het bos omdat hij ook uit een ei kwam. En iedereen die wilde mocht
van hem in het bos, maar ze moesten er wel goed voor zorgen. Feest in het bos!
Er werd dus ook veel gedanst.
We waren allemaal mooi aangekleed met dieren pakken en bloemen- en
bomenmutsen. En om de beurt lazen er ook kinderen een stukje verhaal.
Nora zorgde als bloem, voor heel mooie muziek in het bos. Zij speelde prachtig op
haar blokfluit.
Lieve "'dieren van het bos", uit groep 3, jullie mogen heel trots zijn op jullie zelf, want
het was erg leuk om te zien. Jullie hebben mooi gespeeld en gelezen.
Een schouderklopje voor ons zelf. Dat hebben we dan ook maar gedaan in de klas. Lieveheersbeestje Teun,
bedacht zelfs "' een knuffel" voor je zelf. Dik verdiend allemaal! Het was leuk om te doen. Juf Helma
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beste ouders,
Na een geslaagde voorlichting over gezonde voeding aan de leerlingen van groep 5 zijn wij,
2 studenten Voeding en Diëtetiek, op zoek naar 5 volwassenen met overgewicht (BMI boven
de 25) die deel willen nemen aan een minicursus over een gezonde leefstijl (voeding en
bewegen). De groepscursus zal bestaan uit 3 bijeenkomsten, waar we met z’n allen aan een
gezamenlijk eet- en beweegdoel werken, met als uiteindelijk doel om gewicht te verliezen.
De bijeenkomsten zullen ongeveer plaatsvinden in de periode van 25 april tot 22 mei. Als u
geïnteresseerd bent om op een gezonde, maar leuke manier af te vallen, meld u dan aan via het onderstaande
e-mailadres. Ook voor eventuele vragen kunt u ons via dit e-mailadres bereiken.
Vriendelijke groet,
Steffi Soede en Marlies Nagel (Marlies.Nagel@hva.nl)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DENKT U ERAAN OM
JONGERE BROERTJES EN ZUSJES
TIJDIG AAN TE MELDEN!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KMN Kind & Co biedt ook voorschoolse opvang op onze school. Op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag van 7:30 uur tot 8:30 uur bieden zij VSO (Voor Schoolse Opvang) op de Singel. De VSO is voor
kinderen van alle groepen. Uw kind kan nog even spelen, lezen of kletsen met de pedagogisch
medewerkers voordat de klas begint.
U kunt zich inschrijven via de website van KMN Kind en Co:
www.kmnkindenco.nl of stuur een mail naar planning@kmnkindenco.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGENDA
ma 21 mrt

Gr.1/2 paaspakketten uitdelen in Oversingel

wo 23 mrt

Paasontbijt

vr 25 mrt

VRIJ

ma 28 mrt

VRIJ
2e PAASDAG
Koffieochtend gr.1/2
Middag: SCHOOLVOETBAL POULES GROEPEN 5/8

wo 30 mrt
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