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Kalender
Woensdag 25 januari
25 januari t/m 4 februari
Vrijdag 27 januari
Woensdag 1 februari

20 januari 2017

Voorleesontbijt
Voorleesdagen
Groep 1 vrij
Groep 1 vrij

Halfeestrooster
Zoals gewoonlijk is het halfeest op vrijdag en start om 08.45 uur. Uiteraard zijn alle ouders welkom om
te komen kijken. Noteer de datum van de groep van uw kind(eren) alvast in uw agenda!
03 februari
17 februari
17 maart
31 maart
07 april
12 mei
16 juni

3 TULPEN & 8 ASTRONAUTEN
5 CACTUSSEN & 7 RAKETTEN
4 MADELIEVEN 7 6 PLANETEN
½ KOALA’S & 7 SATELLIETEN
3 ROZEN & 6 STERREN
½ KIKKERS & 5 KLAVERS
4 MARGRIETEN & ?

Woensdag 25 januari Voorleesontbijt
Op woensdag 25 januari starten we in elke klas met een voorleesontbijt.
De kinderen hoeven deze ochtend thuis dus niet te ontbijten. Dit voorleesontbijt is tevens het
startsein voor de Voorleesdagen die duren tot en met 4 februari. Er wordt met alle diëten/regels
rekening gehouden.
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Herhaalde oproep :“Wie neemt het stokje over?”
We zijn op zoek naar nieuwe, creatieve en inspiratievolle ouders/verzorgers die het leuk vinden om
iedere 4 a 6 weken de vitrinekast in te richten. Daarbij is het zeer wenselijk om minimaal met z’n
tweeën te zijn. Maar drie geeft de mogelijkheid om elkaar af te wisselen en op te vangen als iemand
een keer niet kan.
Lijkt jou dit iets? Laat dit dan weten door contact op te nemen met Caroline Zwanenburg, groep 1/2
Kangoeroes.
Gevonden voorwerpen
Van maandag 23 januari tot en met woensdag 25 januari liggen de gevonden voorwerpen weer op de
onderste treden van de trap in de hal.
Meld je aan bij de Kidsclub!
Mijn naam is Senka Bajramovic en ik ben de oma van Anissa die naar jullie school gaat en in groep 5
zit. Mijn beroep is pedagogisch medewerkster op de BSO.
Ik wil jullie graag kennis laten maken met de Kidsclub: een club voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 9
jaar die zich creatief willen ontwikkelen.
Wat is Kidsclub?
Het doel van de Kidsclub is om de natuur en creativiteit te combineren en leuke dingen te maken en te
beleven.
Elke woensdag gaan we de natuur in om naar materialen te zoeken.
De ene keer gaan we takken verzamelen, verven en versieren met lintjes, wol, papier…en de andere
keer gaan we in de natuur kijken naar de ganzen die als thema voor een schilderij kunnen
dienen…Ook kan het cool zijn om naar een boerderij te wandelen, naar paarden te kijken, te leren
fotograferen en een fotocollage te maken… Koken is ook een onderdeel van ons activiteitenschema,
maar ook kleien, sieraden maken en andere knutselactiviteiten.
Ik werk in totaal met 2 groepen. Aantal kinderen per groep is beperkt vanwege de ruimte.
Info voor ouders:
Kidsclub is vrijblijvend: uw kind mag zelf kiezen wanneer en voor welke activiteit hij/zij wil komen.
Via mijn e-mailadres sensaraj9@hotmail.com kunt u meer info krijgen over de workshop zoals locatie,
activiteitenschema, tijden, aanmelden, kosten en samenstelling van groepen.
Mocht u vragen hebben, mail me vooral! Ik zie er graag naar uit uw kind te verwelkomen bij de
Kidsclub!
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Satellieten naar de Treffers
Afgelopen donderdag zijn de kinderen van de Satellieten naar tafeltennisclub Treffers geweest.
Zij zouden daar les hebben gekregen van Hennie Janssen.
Helaas kon hij niet aanwezig zijn. Alsnog hebben de kinderen veel geleerd.
Onder andere de bal sturen en de baas over de bal zijn. Ook hebben ze een paar trucjes geleerd hoe
je de bal goed kan hooghouden.
Aan de hand van die tips hebben de kinderen ook nog wat wedstrijdjes gespeeld. Daarna hebben de
leraren laten zien hoe het eruit ziet als je al wat langer oefent.
Deze leuke les is allemaal geregeld door Max, de klasgenoot van de kinderen.

Groetjes Luna en Isabelle.

Grote Rekendag !
Woensdag 22 maart doen we weer mee aan de Grote Rekendag !
Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd.
Het is een dag voor alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) .
De dag staat helemaal in het teken van rekenen.
En dan niet gewoon aan je tafeltje, maar overal in de klas en buiten. Want rekenen is veel meer dan
sommen maken in je werkboek.
Het thema is Meten, Bewegen en Construeren !
Veel leerkrachten zullen die dag hulp
nodig hebben !
Dus noteer deze datum vast !
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English for Kids
Vind je het leuk om spelenderwijs Engels te leren van een "Native Speaker"? Eind januari begint weer
een nieuwe thema voor de kinderen van English for Kids. Tijdens de les oefenen de kinderen veel met
de "TH" en andere moeilijke medeklinkers in de Engelse taal. Zij leren ook in zinnetjes te spreken met
een goede Engelse uitspraak. "Our English lessons are lots of fun" met o.a. leuke liedjes, "the English
for Kids activity sheet", en spelletjes zoals "English BINGO and SNAP".
Het blok van 12 lessen op de Lea kost €165 incl. activiteitenmapje.
Cursus 2L :groep 5,6,7 en 8 :woensdag 25 januari t/m 19 april tijd: 12.30 -13.30
Cursus 1L :groep 3,4 en 5 :woensdag 25 januari t/m 19 april tijd: 13.35 -14.35
Voor inschrijven stuur een email naar info@englishforkids.nl
(vermeld naam, leeftijd, groep en cursus 2L of 1L)

Wij wensen iedereen een fijn weekend
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