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Agenda
6 maart
8 maart
20 maart
10 t/m 12 april
20 april
14 april
17 april
18, 19 en 20 april
21 april
24 t/m 28 april

informatie leerorkest voor ouders
van leerlingen in groep 7
Groep 7 leerorkest docent in de klas
Studiemiddag
Schoolkamp groep 8
Concert/afsluiting leerorkest
Goede Vrijdag, kinderen vrij
2e Paasdag, kinderen vrij
Cito eindtoets groep 8
Ontbijt en koningsspelen
Meivakantie

Inhoudsopgave
1.
2.
3.
4.
5.

Agenda
Leerorkest groep 7
Thema dinosaurussen bij de
kleuters in groep 1/2B
Goed gedaan les 9
Waterweetje

Leerorkest groep 7
Ook dit schooljaar gaat groep 7 (samen met groep 7 van de
Montessorischool Buiten) deelnemen aan het Leerorkest. De lessen zijn ook
deze keer weer op de woensdag van 11.30-12.30 uur op de Molièrestraat.
De leerlingen zijn dus een half uur later uit school. Ze kunnen een keus
maken uit de volgende instrumenten: viool, gitaar, cello, saxofoon,
dwarsfluit en drumpads.
Op maandag 6 maart is er geeft de projectcoördinator van het Leerorkest,
Marleen Baas, informatie aan ouders van leerlingen in groep 7. Dit is om
16.30 uur op de Molierestraat.
Op 8 maart is de “docent in de klas les”, waar de leerlingen kennis kunnen maken met de
verschillende instrumenten. Op woensdag 15, 22, 29 maart en 5, 12 en 19 april zijn de
instrument-lessen.
Op 20 april is het optreden van het leerorkest (’s middags) voor ouders en kinderen. Hierover
krijgt u nog nadere informatie.

Thema dinosaurussen bij de kleuters in groep 1/2B
De weken voor de voorjaarsvakantie zijn de
kleuters volop bezig geweest met het thema
“dinosaurussen”.
Het was verbazingwekkend wat de kinderen
ons allemaal al konden vertellen over deze
uitgestorven dieren. Je hoefde maar een
plaatje van een dinosaurus te laten zien of
de naam van het dier werd door de klas
geroepen!
We hebben samen met de kinderen allerlei
informatie op de computer opgezocht, er
veel nieuwe woorden bijgeleerd, filmpjes
van National Geografic gekeken, boeken
gelezen en geknutseld. Ook mochten de
kinderen hun eigen dinosaurussen
meenemen voor de ontdek- en thematafel.
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In de klas werd, met hulp van juf Bianca en juf
Els, van lege dozen een grote dino in elkaar
gezet. De verkleedhoek werd omgebouwd tot
kasteel, waar ridders en prinsessen de dino-draak
konden verslaan.
Na de vakantie zijn we begonnen met het thema
“kunst”. Ook van dit thema zullen we met zijn
allen een succes maken.

“Goed gedaan” les 9
Ons volgend thema “Goed gedaan” is
thema 9.
In de klas hangt de komende 2
weken deze les als een agenda met
de opdrachten, zodat iedereen dit
goed kan zien.
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Waterweetje

18 miljoen kinderen zijn waterdrager (vooral meisjes) en
gaan daardoor niet naar school

