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Give it a go!

Kalender
Zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart
22 maart
29 maart/ 5 april/12 april
17 april
18, 19 en 20 april
21 april
22 april t/m 30 april
4 mei
5 mei

Voorjaarsvakantie
Grote Rekendag
Schoolvoetbal toernooi groep 7/8
2e Paasdag
Citotoets groep 8
Koningsdag/ continurooster
Meivakantie
Studiedag alle groepen vrij
Bevrijdingsdag alle groepen 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!
17 maart
31 maart
07 april
12 mei
16 juni

4 MADELIEVEN 7 6 PLANETEN
½ KOALA’S & 7 SATELLIETEN
3 ROZEN & 6 STERREN
½ KIKKERS & 5 KLAVERS
4 MARGRIETEN & ?
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De Margrieten automatiseren
Dinsdag 14 februari zijn de Margrieten heel druk geweest met bewegend leren.
We hadden een circuit gemaakt in de gymzaal.
De kinderen moesten elk onderdeel doen.
Doel van het rekencircuit was: automatiseren....

.
Parkeren op het plein
In de vakantie kunt u niet parkeren op het plein i.v.m. de werkzaamheden.
Schermen met Margrieten
Woensdag 16 februari hebben de Margrieten een les schermen gehad.
Wat hebben we genoten!

Wij zoeken luizenouders/opa’s/oma’s

Iedere 1e woensdag na een vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd op de aanwezigheid van
luizen.
Voor deze controle zijn wij op zoek naar ongeveer 8 personen dit willen doen op school. Bij
constatering zou er de week erop nog bij de betreffende leerlingen gecontroleerd kunnen worden.
Aanmelden kan via de mail : administratie@leadasbergschool.nl
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Douchen na de gymles
Vorige week hebben wij vragen ontvangen over het douchen na de gymles.
Is douchen nu verplicht of niet? Het douchen na de gymles is niet verplicht!
Sommige kinderen vinden het erg lastig om te douchen met klasgenoten
( het verplichten van douchen op school kan de lichamelijke integriteit van leerlingen overtreden)
met als gevolg dat ouders ons aanspreken dat hun zoon/dochter een bepaalde dag moeite heeft met
het schoolbezoek.
Dit zijn de richtlijnen die wij hanteren:



Wij moedigen douchen aan maar verplichten het niet!
Wij vinden wel dat kinderen na de gymles zich moeten opfrissen.

Rob Lingier

Project stop-motion groep 8
De afgelopen 6 weken zijn we met de klas bezig geweest met een project over stop-motion. Stopmotion zijn meerdere foto’s achter elkaar geplakt en daardoor word het een filmpje. Juf Rianne, die bij
ons Lio-stage loopt heeft dit project opgezet in onze klas.
Wij moesten als eerste video’s bekijken met stop-motion en daar vragen over beantwoorden we
moesten ook huiswerk opdrachten maken.
Vervolgens kreeg ieder een taak. Dit waren drie functies. Je kon kiezen uit Regisseur, Editor en
Artdirector. Toen werden er groepjes gekozen , er waren vijf groepjes, we moesten voorwerpen
bedenken om als hoofdpersonen te gebruiken.
Het was erg leuk om aan de slag te gaan met het verhaal en het fotograferen. Toen we vervolgens
alles achter elkaar zagen, werd het steeds leuker en leuker. Bent u benieuwd naar het resultaat, kun je
op YouTube bekijken onder kanaal “Meester Niels beweegt” stop-motion. Zie de link hieronder.
https://www.youtube.com/channel/UC_GYQO3XWuLlnecYj_PqfwA/playlists
Heel veel kijkplezier groep 8
Senna en Noah
groep Flitsen
IPADS
We zijn nu 2 weken bezig met de iPad. Het werken met Ipad vinden we erg leuk.
Elke ochtend beginnen we met rekenen op de iPad. Eerst een kleine uitleg en dan gaan we meteen
aan de slag. Iedere dag maken we 1 werkblad en omdat het ook in je boek staat, is het een vervanger
voor het boek. Als je het binnen de tijd af hebt, kan je verder met de plus- en minimum- taken. Aan het
eind van het thema maak je wel gewoon de normale toets uit het toets boekje.
Ook spelling staat erop. Dan maak je een taak door steeds een woord te horen en dan te typen hoe jij
denkt dat je het schijft. Tussendoor moet je een spelletje doen, zoals boompje springen of knikkeren
enz.
Ook taal is erop gezet. Dan kijk je eerst een filmpje en dan ga je de opdrachten maken. Het zijn
dezelfde opdrachten als in het boek. Verder weten we er nog niet zo veel van, omdat het vandaag de
eerste dag is dat taal op de iPad wordt gedaan.
Vera en Din
Verbouwing Lea Dasbergschool
Deze zomervakantie zal de Lea Dasbergschool verbouwd worden. Het doel van de verbouwing is een
optimaal binnenklimaat te realiseren. De verbouwing zal 5 weken gaan duren, vervolgens moet de
school schoongemaakt worden en weer klaargemaakt worden voor onderwijs. In overleg met het
bestuur van de school en de medezeggenschapsraad heb ik besloten dat de zomervakantie niet op 14
juli 12.00 uur zal starten maar op 12 juli om 12.15 uur.
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Door het vroegtijdig bekend maken van deze wijziging hopen wij de overlast te beperken. Mocht u toch
problemen hebben met de opvang van uw kind op 13/14 juli dan kunt u dat via de administratie aan
ons doorgeven. Wij zorgen dan voor opvang!
Doordat de leerlingen nu eerder vakantie krijgen vervalt ook de geplande datum voor de musical van
groep 8. Er is nog geen nieuwe datum vastgesteld. Zodra deze bekend is brengen wij u hiervan op de
hoogte.
Dick Bruna
De kikkers hebben op hun eigen manier Dick Bruna herdacht.

4

De Tulpen en groep 7
De kinderen van groep 3 De Tulpen zijn tijdens de voorleesdagen voorgelezen door de kinderen uit
groep 7!
Dit maakte de nationale voorleesdagen extra leuk.

Give it a go with English for Kids -- on March 8th
Engels les krijgen van een native speaker is een leuke ervaring voor kinderen. Tijdens de lessen
spreken de kinderen veel Engels met elkaar om de klanken en de zinsbouw van deze wereldtaal goed
te leren kennen. Zij leren spelenderwijs nieuwe woorden en zinnen uit te spreken met een goede
Engelse uitsprak. Zij oefenen ook veel met met de “th” en moeilijke medeklinkers in de Engelse taal.
Het spreken en luisteren in Engels wordt toegepast via leuke thema's, liedjes, English BINGO en de
“English for Kids activity sheet”. Na de krokusvakantie kunnen kinderen nog meedoen met de Engelse
lessen. Ons motto voor de kinderen is "Let's have FUN with English".
De blok van 7 lessen op de Lea kost €98 incl. activiteitenmapje.
2L -- groep 6,7 en 8 -- woensdag -- 8 maart t/m 19 april -- tijd: 12.30 -13.30
1L -- groep 3,4 en 5 -- woensdag -- 8 maart 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)
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Wij wensen u een fijne voorjaarsvakantie
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