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Lief en leed
Soms gebeuren er dingen in een dorp wat wij als team graag met u willen delen, maar dat is helaas
niet altijd mogelijk met de privacy van desbetreffende personen. We snappen dat dit soms erg
vervelend is en u het idee krijgt dat wij geen actie ondernemen. Als team zijn wij ons hiervan bewust
en zodra wij dingen mogen delen doen wij dat ook. Voor eventuele vragen mag u altijd mailen of
langskomen.

Parro app
Afgelopen week heb ik met een aantal ouders Parro geëvalueerd. De conclusie is dat we tevreden
zijn. Het gebruik van Parro is gemakkelijk en overzichtelijk. Daarnaast kwam één van de ouders met
de opmerking om de agenda meer te gebruiken. Terechte opmerking, waar wij wat mee kunnen.
Volgende week maandag gaat het team kijken naar meer mogelijkheden met Parro. Vandaar dat alle
ouders volgende week een extra mail met de gemaakte afspraken ontvangen en hoe we nu verder
gaan.

‘Bazar geld’
Alle klaslokalen zijn voorzien van nieuwe planten en potten. Ook is er
een IPad aangeschaft voor de kleuters. Op dit moment oriënteren we
ons op de pleinversiering.

Mediawijsheid
Gedragsregels voor internet

• Ik weet dat niet alles waar is wat ik op leuke websites zie.
• Ik download niet zomaar games of andere software en vraag eerst toestemming aan mijn ouders.
• Ik gebruik een apart (hotmail) adres om mezelf te registeren op websites.
• Als ik me vervelend voel door iets wat ik gezien heb, dan vertel ik dat aan iemand die ik vertrouw.
• Ik gebruik altijd een nickname als ik chat.
• Als ik alleen ergens wil chatten, vraag ik eerst of mijn ouders dat goed vinden.
• Ik geef geen gegevens van mezelf of mijn vrienden aan iemand die ik op de chat ontmoet. Dus geen
emailadressen, namen, (ook niet van school, telefoonnummers enz.)
• Ik reageer niet op seksuele vragen of op scheldpartijen.
• Als er iets vervelends gebeurt op de chat, dan ga ik weg.
• Ik bel niet zomaar met kinderen die ik van de chat ken, en spreek niet met ze af, zonder dat mijn
ouders dat weten.
• Onbekende mensen verwijder ik uit mijn vriendenlijst.
• Ik open nooit vreemde mailtjes, attachments en kettingbrieven, ook niet van bekenden.
• Spam en junkmail gooi ik meteen weg en ik reageer er nooit op.
• Ik weet dat niet alles waar is wat ik op internet tegenkom.
• Als ik niet weet of ik een website kan gebruiken, vraag ik de leraar of mijn ouders om raad.
• Ik neem niet zomaar teksten over van websites voor schoolopdrachten.
• Voor het kopiëren van plaatjes en foto’s vraag ik eerst toestemming aan de makers.
Kijk voor nog meer gedragsregels op www.mijnkindonline.nl.
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Nieuws uit de groepen
Groep 1-2

We zitten midden in voorleesdagen en daarom kwam onze leesconsulent Maureen van de
bibliotheek dinsdagochtend 21 januari het prentenboek 'Moppereend' voorlezen aan de kleuters.
Maureen houdt onze schoolbibliotheek op afstand in de gaten ze komt geregeld nieuwe boeken
brengen. Wij presenteren die dan kort in de klas om de kinderen op die manier nieuwsgierig te
maken met de hoop dat ze de boeken gaan lenen voor thuis en deze samen met de ouders lezen en
bespreken. De (groot)ouders waren dinsdag ook uitgenodigd en de opkomst was groot. Kinderen
leren zo ongemerkt dat ook de familieleden lezen leuk en belangrijk vinden.
Lezen samen met de kinderen is zo belangrijk o.a. voor de taalontwikkeling, het leesproces en de
woordenschat.
Voorlezen is altijd fijn!
Kies een boek dat bij jou en je kind past.
Lees een boek een paar keer voor.
Dan wordt het nog leuker.
Vraag het verhaal terug n.a.v. de prenten en laat je kind vertellen.
Wijs dingen aan in het boek en laat het kind benoemen wat hij/zij
ziet.
Bekijk het kaft en benoem de schrijver en de illustrator.
Waar zou het boek over gaan? Wat denk jij?
Bedenk samen wat er gaat gebeuren in het verhaal.
Reageer op wat je kind zegt en/of stel vragen.
Daarmee gaat het verhaal leven.
De kinderen kunnen kosteloos lid worden van onze schoolbibliotheek.
Verwerking: Moppereend vouwen.
Wat leerden de kinderen hiervan en wat oefenden ze hierbij?
De vormen en begrippen benoemen en ervaren. De kinderen kregen vijf vierkanten, leg ze van groot
naar klein en daarna van klein naar groot. Van het grootste vierkant vouwen we een driehoek, zo ook
van het kleinste vierkant en van het tweede en derde vierkant. Van het laatste vierkant vouw je een
rechthoek. Die knip je doormidden. Zo horen ze allemaal begrippen, ze moeten goed luisteren en de
opdracht gelijk uitvoeren. Plaksel doe je alleen op de randjes, zo ervaren ze de vormen nogmaals.
Opplakken samen met juf of zelfstandig, afhankelijk van de ontwikkeling van de ruimtelijke
oriëntatie. In de wolk tekenen de kinderen de dieren die voorkomen in het boek.

Zo trainen ze hun geheugen en zetten de plaatjes zelf op papier, waarmee de kleuters hun motoriek
ontwikkelen. Dit doen ze ook met het gras wat ze tekenen, strepen van boven naar beneden en dan
het gras knippen van onderen naar boven. Uiteraard werken de kinderen hierbij allemaal op hun
eigen niveau en tekenen naar eigen fantasie. Groep twee stempelde het woord moppereend in de
wolk. Groep één tekende een wolk om het woord moppereend. Met groep twee bekijk ik het woord
moppereend, is het een lang of een kort woord? Hoeveel stukjes kun je klappen? Wat is de eerste,
laatste letter? Welke zijn dezelfde? Benoem de letters, welke weet je al? Hoeveel letters zijn er. Zo
komt de taalontwikkeling, woordenschat, ruimtelijke ontwikkeling, visuele ontwikkeling, geheugen,
de begrippen en vormen, fantasie, kleuren en op de valreep komt voorbereidend rekenen ook nog
om de hoek kijken met het tellen, begrippen en cijferbegrip. Zo kun je eindeloos variëren en leren de
kinderen spelenderwijs heel veel.

Groep 3-4-5

Rienk en Hidde vertellen met hulp van Wytse en Siebren over de kanjerketting en waarom ze die
kralen hebben gekregen. Met school sparen we nu voor één of meer kanjerkettingen voor andere
ziekte kinderen.
"De kanjerketting is er voor ernstig zieke kinderen. Na elke behandeling, ingreep of onderzoek krijgen
zij een speciale kraal. Van deze kleurige KanjerKralen rijgen zij een kleurige kanjerketting. Die
kanjerketting vertelt hun verhaal".

Groep 6-7-8
Gezond bakken!
Ingrediënten voor 1 cake van 23 cm
3 rijpe bananen
3 eieren
150 gr amandelmeel
60 gr dadels (3 medjool dadels)
2 tl bakpoeder
50 gr pure chocola
75 gr gemengde noten
30 gr kokosrasp
Snuf zout
Zo maak je het
Verwarm de oven voor op 175 graden (hetelucht).
Pureer de bananen samen met de dadels (z0nder pit) glad met een staafmixer in een kom.
Voeg één voor één de eieren toe en klop ze met een garde door het beslag.
Spatel het het amandelmeel met het bakpoeder en een snuf zout door het beslag.
Hak de noten en de chocola in stukjes en spatel deze door het beslag.
Spatel tenslotte de kokosrasp door het bananen beslag.
Vet een cakevorm (23 cm) in met een bakspray en giet het mengsel in de vorm.
Bak het bananabread in ongeveer 45 minuten af in een voorverwarmde oven. De cake is gaar
als een prikker er schoon en droog uit komt, als je deze in het midden van de cake steekt,
Laat het bananenbrood iets afkoelen in de vorm en stort het dan op een taartrooster.
Bewaar het bananabread in aluminiumfolie buiten de koelkast.
Legowedstrijd
Groep678 en groep345 werd gescheiden. we moesten allebei met de klas een bouwwerk maken van
10 kilo lego. We bouwden een zee met een walvis.
Het was heel erg leuk, omdat je een heel groot project van lego moet maken. We hebben Op
sommige momenten waren we het niet helemaal eens. Maar aan het einde is alles goed gekomen.
Jan Willem
Lego wedstrijd
Groep 3,4,5 en groep6,7,8 hebben meegedaan aan een lego wedstrijd. Groep3,4,5 en groep6,7,8
hadden allebei een ander project. We moesten het in 1 week afkrijgen, dat is ons gelukt. Als we
winnen krijgen we een nieuw legopakket voor de school. Ik vond het heel leuk om aan te werken,
want dan kun je je fantasie goed gebruiken en dat vind ik leuk om te doen!! Met het samenwerken
ging het soms goed maar ook soms slecht. Van Jelmer

Wereld juf
Op vrijdag hadden we een wereld juf.
Ze hete Saskia de Wit
Ze was een docent in tekenen
We hebben de hele dag getekend
We moesten een edelsteen met kristallen tekenen
En uit een zak iets grabbelen en dat na tekenen
En in een groepje een doodle maken
Een doodle is abstracte kunst
Ik vond het heel leuk ze was heel aardig
Door: Geke

Planten
Door de opbrengst van de Bazar hebben we nieuwe planten voor in de klas kunnen kopen. Heel erg
bedankt. We zijn er erg blij mee. Hier een paar foto’s maar voor het totaalplaatje zijn jullie altijd
welkom om een kijkje te nemen in de klas.

