Nieuwsbrief 30

maandag 23 – vrijdag 27 april

Beste ouders,

30

Wij wensen u een heerlijk zonnig weekend!!

Team Weemewereld
Agenda deze week:

Schoolfruit
Zoals eerder vermeld: de komende week is er geen schoolfruit meer.
De afgelopen 20 weken hebben gebruik kunnen maken van schoolfruit. Elke
maandag werden 3 soorten fruit en/of groenten bezorgd en konden we dinsdag,
woensdag en donderdag deze aanbieden aan de kinderen.
Helaas is het project nu voorbij, maar hopen we dat u op deze dagen uw
kind(eren) fruit wil meegeven naar school, om zo dit gezonde tussendoortje in
stand te houden.

Maandag 23 april
Dinsdag 24 april
Woensdag 25 april
Donderdag 26 april
Koningsspelen
Vrijdag 27 april
Koningsdag leerlingen vrij

Het mooie weer en de zon:
Afgelopen donderdag was het al flink warm en zonnig! Een aantal kinderen van
de onderbouwgroepen was thuis al ingesmeerd met zonnebrandcrème. Ook
zullen wij op school rekening houden met de warmte en de mogelijk felle zon.
We zoeken dan een schaduwplekje in de buurt van de school, of spelen vooral in
de middag iets korter buiten.
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Moederdag: een verwenmomentje op school!
Op zondag 13 mei is het moederdag. Op school willen wij hier aandacht aan
schenken op vrijdagmiddag 18 mei. Moeders van de groepen 6,7,8 zijn welkom
om 13.00 uur in het klaslokaal van hun kind. Moeders van de groepen van 1,2,3,4
en 5 zijn welkom om 13.30 uur, ook in het klaslokaal van hun kind. Na de
activiteit van de groepen 1, 2,3, 4 en 5 (dit houden we nog even geheim 😉)
kunnen de kinderen met de moeders naar huis om 14.15 uur. Wij geven deze
informatie vast door, zodat u rekening kunt houden met uw planning. Indien u
als moeder niet kunt komen, dan mag u een oppas of oma vragen of zij dan wil
komen. Dit alles kunt u overleggen met uw kind en indien nodig met de
leerkracht. Graag willen wij maximaal 1 volwassene per kind.

Koningsspelen: Wij vieren feest!
Komende donderdag 26 april houden wij de Koningsspelen. Veel ouders kunnen
die ochtend helpen met begeleiden, fantastisch! Meer begeleiding is welkom, u
kunt nog contact opnemen met Johan of Jet.
Programma: Bij mooi weer beginnen we buiten. De geluidsinstallatie staat
klaar: kinderen, leerkrachten en u als ouders: wie wil dansen, doet mee aan de
koningsdans! Daarna gaan de kinderen en de leerkrachten naar hun eigen
lokaal. De groepen 1 t/m 4 en de groepen 5 t/m 8 kiezen spellen van “het
Waslijnspel”. We spelen op het plein en in de school. De bovenbouw gaat ook
nog zwemmen. ’s Middags zijn de kinderen samen met hun eigen leerkracht.
Kleding: Niets is verplicht. Wel vinden we het erg leuk wanneer sport en feest te
zien zijn aan de kleding. Bijvoorbeeld een sportbroek met een oranje shirt, een
vrolijk hoedje op je hoofd. Kledingstukken en attributen waar uw kind zich
prettig in voelt, zonder onkosten te hoeven maken.
Zwemkleding en een fiets: De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan naar het
zwembad, zij hebben zwemkleding, een handdoek en een fiets nodig. Denk aan
een (zwem) tas, voorzien van naam, die veilig mee kan op de fiets.
Eten en drinken: Uw kind hoeft geen eten of drinken mee te nemen voor die
dag. Wanneer u of uw kind het zelf prettig vindt om dit wél mee te nemen, is dat
natuurlijk prima. Als lunch krijgen de kinderen een broodje knakworst, wanneer
u denkt dat dit niet voldoende is, kunt u uw kind meer eten meegeven. We
houden rekening met allergieën. Indien u vragen hierover heeft, neem gerust
contact op met de leerkracht van uw kind.
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Oproep!!!
Jesse (groep 4) heeft per ongeluk een zwart, leren jasje mee naar huis
genomen, die niet van hem is. (zie foto). Deze is inmiddels weer op school.
Maar nu de vraag, wie heeft de leren jas van Jesse? ( maat 122- 128)
Mocht u de leren jas van Jesse thuis hebben liggen, zou u deze dan mee willen
nemen naar school??

Groep 1
De sportzaak:
Juf Jolande heeft samen met een paar kinderen een sportzaak ingericht! Dat is
leuk: je kunt er sportartikelen uittesten, kleding passen en spullen kopen. Het
oranje tafelkleed heeft natuurlijk met de Koningsspelen te maken! Bij het vak
rekenen/wiskunde werken de kinderen al een beetje met imitatiegeld, dan is
het leuk dat er geld in het laatje ligt en de kinderen kunnen shoppen.
Rekenen en wiskunde:
De vaardigheid: iets is uit beeld, maar de aantallen blijven gelijk. Dat klinkt
moeilijk! Wat hebben wij gedaan: wij hebben verstoppertje gedaan met zijn
allen, hoe is het om verstopt te zijn, waar zitten al die kinderen!? Daarna
hebben wij klassikaal en in groepjes dingen verstopt onder een doek. Heel knap:
één kind nam de leiding, er werden spullen onder een doek gelegd. Wie
onthoudt wat er allemaal onder de doek ligt?
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Groep 2
Wat hebben we een lekker weertje gehad afgelopen week. Ook na de
buitenlesdag van vorige week dinsdag hebben we verschillende activiteiten
buiten gedaan zoals een estafette en schilderen met water op de tegels. Er
kwamen letters, cijfers en mooie tekeningen tevoorschijn. Wat een pret met
water en penselen!
Ook het zand geeft altijd dikke pret. De mooiste creaties
worden er gemaakt. Zie foto
Verder is er volgende week natuurlijk de Koningspelen.
Daarbij hoort een liedje van kinderen voor kinderen, ‘Fitlala’.
Twee meiden van groep 8 hebben al geoefend met onze
leerlingen. Zodat we komende donderdag goed kunnen mee
doen met zingen en dansen.

Groep 3
Juf Christel had een estafette-parcours voor groep 2 op het plein klaargezet.
Toen groep 3 dat zag..... Wilden ze natuurlijk mee doen!
Kern 9 is afgerond. Op naar kern 10!
Wat leren we allemaal in kern 10?
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Groep 4 en 5
Afgelopen woensdag kregen we een gastles van Myrthe. Ze speelt al 7 jaar
saxofoon en kon ons uitleggen hoe een saxofoon werkt. Ook werden de vele
vragen van de kinderen vakkundig beantwoord. Natuurlijk heeft ze ook nog een
paar stukken voor ons gespeeld. Myrthe, hartelijk bedankt voor deze leuke en
interessante les!

Groep 6 en 7
Afgelopen maandag heeft Agnes een prachtige les verzorgd, waarbij de kinderen
een uitleg kregen hoe foto’s te maken. Na de
instructie mochten de leerlingen in 2- of 3 tallen in
en rondom school foto’s van elkaar maken. Deze
foto zijn op een computer gebundeld en aan de
leerlingen laten zien. Ze mochten hierbij zelf een
toelichting geven.
Met VierKeerWijzer zijn we met een nieuw thema gestart, namelijk: Midden- en
Zuid-Amerika. We hopen aankomende tijd weer veel te leren.

Groep 8
Deze week is er hard gewerkt aan de IEP toets. Iedereen heeft zijn uiterste best
gedaan om een mooi resultaat te halen. In de tweede week na de vakantie hopen
we de uitslag op papier binnen te krijgen. Op dinsdagmiddag werden we door
een ouder verrast met een lekker ijsje. Heerlijk. Bedankt, hoor!
Bij de lessen van VierKeerWijzer staan de beide wereldoorlogen centraal. Jamie
en Guus hebben voor de groep uiensoep gekookt. Wel een wat luxere versie dan
die in de hongerwinter van 1944 waarschijnlijk gegeten is. We kregen op de soep
een stokbroodje met gegratineerde kaas. Dat was smullen. Ook het personeel
heeft genoten van de heerlijke soep. Bedankt, jongens.
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