STERNIEUWS
Sternieuws 6
Maandag 10 februari 2020
Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
Een drukke, voor sommige kinderen spannende, periode ligt weer achter ons: De Cito toetsen.
Wij zien dit als leerkrachten altijd als een goed moment om te kunnen evalueren en plannen:
Werkt de aanpak zoals we die nu hebben in deze groep? Waar zijn we goed op weg en waar kan nog wat
worden bijgeschaafd?
Vorige week hebben we ook de gesprekken met ouders kunnen voeren. Wij vinden het altijd erg fijn om
ouders te kunnen spreken, bedankt voor jullie tijd! Zo hopen we dat we samen kunnen kijken hoe we jullie
zoon/dochter het best kunnen helpen zodat iedereen zich fijn voelt op school:

Al had ik het mooiste schoolgebouw en de allerbeste lesboeken,
maar had de Liefde niet,
ik zou arm onderwijs geven en geen kind iets leren.
Al had ik alle competenties en was de excellente leraar,
maar had de Liefde niet,
mijn woorden waren inhoudsloos en mijn onderwijs zonder waarde.
Al las ik alles over kinderen en leerde mijn leven lang,
maar had de Liefde niet,
ik was als een vader zonder gevoel,
als een moeder zonder hart.
Al had ik niets,
alleen maar de Liefde,
het zou genoeg zijn
om een kind gelukkig te maken.

(gedicht Chris Lindhout – naar aanleiding van 1 Korinthe 13)

Namens de gebedsgroep
Biddende ouders vragen God om kracht en Zijn zegen voor de school, de leerlingen, de meesters en de
juffen en de ouders. We bidden voor de zieken, voor verdriet, voor armoede. We bidden als er spannende
tijden zijn zoals toetsen. We danken voor al het moois en fijns!
Vanuit de school ontvangen wij gebedspunten, maar u als ouder/verzorger mag ook punten inbrengen. Mail
dan naar: gebedgroepdemorgenster@gmail.com. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met ingezonden
gebedspunten.
Wilt u met ons meebidden? U bent van harte welkom om aan te sluiten bij onze groep. We komen 1x per 2
weken samen (op maandag of dinsdag) om 8:30 uur tot
max. 9:00 uur in het kamertje naast de
peuterspeelzaal.
Op maandag: 20 januari, 2 maart, 30 maart,
en op dinsdag: 7 januari, 4 februari, 17 maat en 14 april
Namens de gebedsgroep,
Willemien de Wilde

Nieuws van de BSO
Afgelopen maand hebben we het thema “ziek zijn” gehad. Wij hebben hierbij verschillende activiteiten
gedaan, zoals je eigen röntgenfoto maken van onze handen, knakworstjes verbonden in bladerdeeg en de
wensambulance is langs geweest. Dit was erg indrukwekkend! Er werd een hoop verteld, we mochten op de
brancard liggen en we hebben in de ambulance gekeken. Aankomende weken gaan we verder met
Valentijnsdag, we hebben al wat hartjes geknipt en opgehangen. Zodra alle liefde is verklaard, gaan wij
door met onze vakantieplanning, dit belooft weer erg leuk te worden!
Tot slot aan de ouders:
Zouden jullie rekening willen houden met het inschrijven voor vakanties en studiedagen? Dit om enige
teleurstelling te voorkomen. Dit kan via het ouderportaal.
Zouden jullie bij ziekte dit zowel aan school als aan de BSO willen laten weten, als uw kind hier naartoe
komt, door middel van een berichtje, mailtje of een belletje?

Invallen bij afwezigheid/ziekte pauzehulp
Wij zijn heel blij met alle vrijwillige pauzehulpen. Ze helpen ons elke dag en week met het toezicht houden
tijdens het buitenspelen en het eten in de onderbouw tussen 11.30 en 13.00. Soms is er onverhoopt iemand
ziek/afwezig. Daarom zijn we op zoek naar mensen die in zulke gevallen (incidenteel) willen helpen bij de
pauzes. Daarvoor krijgt u een vergoeding van €10,- per dag. Wilt u zich opgeven en ons af en toe helpen?
Heel graag! Meer informatie kunt u krijgen bij de directie.

Da Vinci
Inmiddels werken we al een poosje met onze nieuwe methode. We zijn als leerkrachten steeds weer aan
het zoeken naar leuke, inspirerende werkvormen passend bij de thema’s. We vinden het dan ook erg leuk
om de betrokkenheid van kinderen en ouders te zien.
We zullen u vertellen waar we in de komende periode per bouw over gaan werken:

DaVinci bij de groepen 1 en 2:
Wij hebben het thema herfst inmiddels al een tijdje afgesloten. Nu zijn wij na de kerstvakantie begonnen
met het nieuwe thema uit DaVinci, namelijk winter. De start van dit thema is niet zomaar voorbij gegaan.
Met alle kinderen van de groepen 1 en 2 is er gekeken na een voorstelling van ‘Kikker in de kou’. Dit is een
boek van Max Velthuijs en het verhaal is door de juffen uitgespeeld. Hierin werden al heel veel dingen van
de winter besproken. Zo had Kikker het koud, want hij had geen warme trui. Ook wilde hij in de vijver gaan
zwemmen, maar dat kon niet want er lag iets glads op het water. Via zijn vrienden kwam hij erachter dat
het ijs was en dat je daar op kon schaatsen. Dit was iets dat hij niet kon en omdat hij het zo koud had, is
hij lekker naar zijn bed gegaan tot de lentezon weer kwam.
Het thema winter is verdeeld in verschillende sub thema’s. Zo gaan we het hebben over smelten en
vriezen, de dokter/ziek zijn, van boom tot speelgoed, vogels in de winter en licht en donker. Er gaat zelfs
een echte dokter op school komen om ons te vertellen over zijn/haar vak. Wij gaan deze periode dus zeker
niet stil zitten!

DaVinci in de groepen 3, 4 en 5: Overal steden
Afgelopen week hebben wij een begin gemaakt aan een nieuw hoofdstuk; overal steden. In dit thema gaan
we van alles over een werelddeel ontdekken. Elke groep heeft een eigen werelddeel waar de ontdekking
gaat beginnen:
3a: Afrika
3b: Zuid- Amerika
4: Europa
5a: Azië
5b: Noord-Amerika
We leren over het klimaat, bevolking, tradities, geloof, de taal en nog veel meer. Na twee weken
presenteren de groepen aan elkaar wat ze hebben geleerd. Afgelopen donderdag hebben we al een leuke
workshop gehad: Djembé spelen.

DaVinci in de groepen 6, 7 en 8: De Egyptenaren
Na het thema de middeleeuwen zijn we gestart aan ons tweede thema van DaVinci. De Egyptenaren! Wat
een gaaf thema is dit. De leerlingen mochten al kennis maken met dit thema en de onderwerpen. Er was
een ontdekkingstocht georganiseerd die ons al liet zien welke geheimen Egypte zoal heeft. Met bijpassende
muziek in een donker speellokaal werden opdrachten uitgevoerd die te maken hadden met de bouw van
piramides, het ontcijferen van hiërogliefen en een quiz van de nijlkrokodil. Konden de kinderen de
piramide verlaten door het correct uitvoeren van de opdrachten? De bijpassende lessen gaan onder andere
over de sub thema’s: Piramides, mummies, hiërogliefen, de Nijl en Afrika toen en nu. Bij deze lessen
maken de kinderen aantekeningen om vervolgens eigen bedachte onderzoeksvragen te beantwoorden. Hoe
werden die piramides nou eigenlijk gebouwd? Kan ik zelf hiërogliefen ontwerpen? Of wat is nou eigenlijk
mummificeren? Ook wordt er natuurlijk gebruik gemaakt van andere informatiebronnen. Zijn er boeken
over dit onderwerp te vinden in de schoolbieb, of vind ik de antwoorden juist op betrouwbare sites?
Behalve het onderzoek naar informatie zijn sommige kinderen ook al begonnen aan hun eigen
themawerkstuk. Als je eenmaal hebt uitgezocht hoe een piramide werd gebouwd is het natuurlijk ook gaaf
het zelf te proberen! De kinderen zijn al ontzettend creatief en hard aan het werk geweest. De eerste
resultaten zijn al te bezichtigen in de klassen. We hopen er met z’n allen weer een mooie periode van te
maken!

Wellicht vindt u het leuk om meer van Da Vinci te
zien en samen met uw (klein-)kind op ontdekking te
gaan. Van Da Vinci kregen wij deze flyer
toegestuurd:

Nieuwe leerlingen
In de maanden januari en februari zijn er weer heel wat nieuwe leerlingen die we mogen welkom heten:
Elin Jonker, Phaedra Kroon en Bente Moll. Van harte welkom bij ons op
school! We wensen jou en je ouders een hele fijne periode.

Sportpas

Rooster godsdienstverhalen
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Week 7 (10-2 - 14-2)
Weekopening
Matteüs 8:23-27
Matteüs 8:28-34

Week 9 (24-2 – 28-2)
Weekopening
Matteüs 8:23-27
Matteüs 8:28-34

Verwerking

Verwerking

Week 10 (2-3 – 6-3)
Weekopening
Matteüs 8:23-27
Matteüs 8:28-34
Matteüs 9:1-8
Verwerking

Belangrijke data voor in uw agenda:
Donderdag 13 februari:
Vrijdag 14 februari:
Maandag 24 februari:
Woensdag 11 maart:
Donderdag 12 maart:

Studiemiddag – Leerlingen 12.00 uur vrij
14.15 uur start voorjaarsvakantie
Weer naar school
Biddag
Sing In groep 1-3

Het volgende sternieuws verschijnt op woensdag 11 maart.
Met vriendelijke groet,
Susanne Salverda

