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Nieuws uit groep 1/2B 
Allereerst welkom aan de nieuwe leerlingen bij ons in de groep: 
Hylleu, Mateo, Ariana en Logan. Fijn dat jullie er zijn! 
 
Op school zijn we met techniek en wetenschap bezig geweest. 
Er kwam op maandag een “professor” van Mad Science 
proefjes doen in het speellokaal. Dat was reuze spannend. De 
professor had ijs bij zich dat niet kon smelten, ze liet zien hoe je 
kleuren maakt in vuurwerk en ze zorgde voor een flinke vlam 
waar we het allen warm van kregen. Natuurlijk gebeurden de 
proefjes op veilige afstand van de kinderen, maar iedereen was 
onder de indruk. Want dit hadden we nog nooit gezien!   
 

 
Op de dinsdag kwam een andere 
“professor” de kleuters alles leren 
over magnetisme. Ofwel het 
afstoten of aantrekken van 
verschillende polen. Alle kinderen 
kregen een magneet waar ze proefjes mee mochten doen. Eén van 
de opdrachten was om van paperclips een lange sliert te maken met 
behulp van de magneet. En nu weten we ook hoe je de paperclips 
magnetisch kunt maken. Er waren ook buisjes met ijzerschaafsel in 
zwart water. De kinderen konden het buisje heen en weer bewegen 
d.m.v. de magneet. Het leek wel toveren! 
 
 

De kinderen, en ook de juffen, vonden de lessen erg leuk. We hopen dat we vaker “professoren” in 
de klas krijgen om proefjes met ons te doen! 
 
 
 
  

Agenda 
Dinsdag 15 maart Studiemiddag - leerlingen vrij 
25 april t/m 6 mei Meivakantie 
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Studiemiddag op dinsdag 15 maart 

De studiemiddag van vrijdag 19 november is niet doorgegaan. Op die dag zijn de leerlingen naar 
school geweest. Er staat nu een nieuwe datum gepland: dinsdagmiddag 15 maart. ’s Ochtends 
gaan de leerlingen naar school en ’s middags zijn ze vrij. Het team volgt dan de teamtraining De 
kunst van het lesgeven. 
 

Kamp 23 mei t/m 25 mei 2022 
Van 23 mei tot 25 mei gaat groep 8 dit schooljaar op Kamp. De leerkrachten groep 8 en meester 
Ernst Jaap zijn al gestart met de organisatie. Samen gaan ze op de fiets naar Naarden. 

 
Actie voor Oekraïne 
Een aantal leerlingen van groep 8 wilde graag een actie beginnen voor Oekraïense gezinnen. Het 
initiatief kwam van Piotr die onderstaande tekst over de actie schreef. We hopen dat u de actie 
steunt en zullen ervoor zorgen dat de spullen op tijd worden weggebracht en goed terecht komen. 
Met dank aan leerlingen van groep 8! 
 
Beste ouders/verzorgers  
Zoals u al weet is Rusland Oekraïne binnengevallen. Op school is een organisatie opgestart die 
dingen inzamelt die daar hard nodig zijn zoals: shampoo, tandenborstels, tandpasta, zeep, luiers, 
maandverband, batterijen, kaarsen, aanstekers en zaklampen, maar ook EHBO-spullen zoals gaas, 
verband, pleisters, paracetamol, brandwondenzalf en kalmerende medicijnen zijn hard nodig. De 
spullen kunt u op school inleveren in een speciale krat naast de teamruimte. De ingezamelde 
spullen worden allemaal naar basisschool Het Palet gebracht. Zij hebben ook een actie en ze 
zorgen ervoor dat het bij de mensen terecht komt die het nodig hebben. 
Piotr, groep 8 
 

Verteltassen 
Vanaf vandaag krijgt een aantal kinderen uit de groepen 1 t/m 
4 een Verteltas mee naar huis. Een groep enthousiaste ouders 
heeft dit weer opgepakt. Thuis mag uw kind deze tas samen 
met u ontdekken. In de Verteltas zit een informatiemap met de 
uitleg. U mag de tas 1 week thuis gebruiken. Daarna zien wij de 
tas graag uiterlijk op vrijdagochtend weer terug op school. Zo 
kunnen we de Verteltas weer doorgeven aan een volgend kind. 
 
Elke Verteltas vertelt zijn eigen verhaal. Het is een tas met een 
schat aan materialen die op verschillende manieren thuis 
gebruikt kunnen worden. Een prentenboek, een informatief 
boek en een spel vormen de basis van de Verteltas. Hiermee 
zal uw kind graag aan de slag gaan en dat is erg goed voor de 
ontwikkeling van de taal van uw kind. De verteltassen zijn er 
voor verschillende leeftijden. 
 


