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Informatieavond Schoolplein

Informatieavond schoolplein 1 maart
Op dinsdag 1 maart zal er een informatieavond zijn over de veranderingen rond het schoolplein. In de
bijlage leest u de officiële uitnodiging. Van harte aanbevolen.
Spreekbeurten
Groep 4 (De Margrieten) is druk met de eerste spreekbeurten. De kinderen doen allemaal erg hun
best. Er zijn al heel leuke en goede spreekbeurten voorbij gekomen. Laatst heeft Sara Proost haar
spreekbeurt over haar hondje Diva gedaan. Op het eind kwam als verrassing het hondje in de klas.
Wat hebben we genoten met zijn allen van die kleine Diva.
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Booreiland
We hebben een mooie presentatie gehad van Damir. Hij werkt op een booreiland. Dit booreiland heet
een productieplatform en ligt in de Noordzee. Hij gaat met een helikopter naar zijn werk. Op een
productieplatform gaat hij niet alleen werken maar ook slapen, eten en uitrusten. Op een booreiland
werken is gevaarlijk. Daarom leren ze ook brand blussen en oefenen ze met een reddingsboot. Die valt
dan van het booreiland in de Noordzee. Er zijn verschillende banen op een booreiland. Er werken 50
tot 60 mensen. Er zijn mensen die de was doen en koks. Die zorgen ervoor dat de mensen niet met
een lege maag aan het werk gaan. Er zijn in de Noordzee meer dan 160 booreilanden. In 1961 boorde
Nederland als eerste land naar aardgas in de Noordzee. Een booreiland boort een gang van wel 5 km
lang. Dan pompen ze aardgas of aardolie op. Het was heel interessant.
Verslag van Lana, Floor, Roos, Nora en Sonali.

Letterfeest!
De letters zijn aangeleerd dus reden voor een feestje. Dat kunnen de Tulpen uit groep 3 wel. Met een
grote letterspeurtocht door de wijk moesten ze allerlei voorwerpen bij de letters zien te vinden.
Met als afsluiting natuurlijk een echt diploma. En als je alle letters kent, ga je natuurlijk graag naar de
bibliotheek, de bieb. Dus de Tulpen zijn nu echte Biebers!
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Kascontrolecommissie
Wil jij de kas van de oudervereniging (OV) controleren?
Heb je affiniteit met boekhouden en in september nog een avond over? Meer tijd kost het niet. Dan wil
je de kascontrolecommissie van de OV misschien wel komen versterken.
Als lid van de kascontrolecommissie - die uit twee ouders bestaat - controleer je de boekhouding en
de werkzaamheden van de penningmeester van de OV. Heb je belangstelling? Mail dan naar:
ov@leadasbergschool.nl.
Pinguïns
Koala’s leggen pinguïns op de kralenplank.

Ouderhulp keuzecursus!
De leerkrachten van de bovenbouw zijn druk bezig met het organiseren van de keuzecursus. Deze
vindt plaats op 2, 9 en 16 maart van 10.30 tot 12.00 uur. Inmiddels hebben zich al een heleboel ouders
aangemeld. Alvast onze dank hiervoor! Wij zijn nog op zoek naar ongeveer vier ouders die deze drie
ochtenden kunnen helpen. Het is ook goed als u één van deze ochtenden kunt bijspringen. Zonder uw
hulp kunnen wij geen keuzecursus doen.
Verder zijn wij op zoek naar schaakborden en schaakstukken. Wij hebben ongeveer 6 borden nodig
om met een groep kinderen de keuzecursus schaken te kunnen doen. Deze mag u (voorzien van naam
en groep) inleveren bij juf Judith (Raketten).
Monsters
Cactussen scheppen nieuwe monsters. Kom ze gerust bekijken, als je durft....
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RTV Gelderland
Op 25 januari kwamen TV Gelderland en Radio Gelderland bij groep 8 Flitsen om in de klas te filmen
en een stukje voor de radio op te nemen. Er werden een paar kinderen geïnterviewd over het
bewegend leren.

Om de radiofragmenten te beluisteren:
http://www.omroepgelderland.nl/radio/programma/236598731/Peter-van-den-Hout-RobKleijs/aflevering/103233821 Uitzending van 10.00u-11.00u ( op 54m:10s) en uitzending van 11.00u 12.00u (op 20m.50s).
Om het TV fragment te bekijken:
http://www.omroepgelderland.nl/tv/programma/211935511/GLD-Vandaag/aflevering/147126776
(op 03m:10s)
Lorentz Lyceum
Op 28 Januari gingen de kinderen van groep 8 Flitsen naar het
Lorentz Lyceum om een indruk te krijgen van de middelbare
school. Daar hebben ze een paar minilesjes gevolgd zoals:
Duits, Gym, Biologie en Geschiedenis. De kinderen hebben
het naar hun zin gehad en veel geleerd.
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Nog even dit.......
Ontwerpmiddag - Kom je ook??
Binnenkort zal er weer geplakt worden aan de Siza Sofa bank, maar eerst hebben we hier een ontwerp
voor nodig. Lijkt het jou leuk om een mooi ontwerp voor de bank te maken?
Je kunt dit thuis doen en opsturen (zie bijlage bij deze nieuwsbrief), maar je mag ook een middagje op
het Activiteitencentrum je eigen ontwerp maken.
Wie:
Wat:
Waar:
Wanneer:
Aanmelden:

kinderen van 8 t/m 12 jaar
Maak je eigen ontwerp van de SizaSofa bank!
Activiteitencentrum Rijkerswoerd, P.S. Gerbrandysingel 45
Donderdag 11 februari van 14:00 tot 16:00 uur
Je kan je opgeven bij marianne.bree@siza.nl - 06-10544456

Alle ontwerpen zullen verzameld worden en 16 maart zal er een prijsuitreiking plaatsvinden op het
Activiteitencentrum.
We hopen jullie 11 februari te zien!
Groeten Mirjam Petrusma
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