Nummer 07
06 december 2018
Data om te onthouden:
Via deze link (De agenda) kunt u de actuele agenda bekijken.
10 december
OV-vergadering
11 december
Juf Metje jarig
14 december
Groep 6/7/8 naar De Magneet in Groningen
19 december
Kerstcircuit
20 december
Kerstdiner
21 december
Alle groepen ’s middags vrij

Kubusproject: De presentatie
In oktober hebben we
van Zorgboerderij De
Mare een
onderzoeksvraag
gekregen. Een aantal
weken hebben de
leerlingen gezocht naar
de beste inrichting van
de kas (groep 3/4/5)
en ook hoe dit dan het
best bewaterd kon
worden (groep 6/7/8).
Groep 1/ 2 heeft
voornamelijk gekeken
naar hoe plantjes
groeien en wat er voor
nodig is om een plant
het best te laten
groeien.
Vorige week
donderdag waren
hiervan de
prestentaties. Het was
een mooie avond
waarop de leerlingen
trots hun bevindingen
presenteerden aan
hun vaders en
moeders, opa’s en
oma’s, maar ook aan
De Mare, de
opdrachtgever.
De Mare was onder de indruk van de resultaten en zij zullen kijken wat ze mee kunnen nemen in hun kas
Al met al een geslaagd eerste project.
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Sinterklaas
Afgelopen woensdag is
Sinterklaas ook bij ons
op school gekomen. Hij
kwam aan op een
marathonwagen achter
twee prachtige pony’s
en werd warm
verwelkomd door de
leerlingen.
Na het gezamenlijke
welkom ging de Sint
met zijn Pieten de
klassen rond. De
leerlingen hebben hem
allerlei kunstjes laten
zien, dansjes gedaan,
voor hem gezongen en
nog veel meer. Er werd
lekker gesnoept van de
chocoladeletter en de
pepernoten en iedereen
heeft een leuk cadeau
gekregen.
Kortom, een geslaagde
dag!
Via de mail ontvangen
ouder(s)/ verzorger(s)
van onze school een link
om alle foto’s te kunnen
downloaden.

Ouderhulp
Via de Parro app ontvangt u af en toe verzoeken om te komen helpen bij activiteiten in en rond school. In overleg met
de oudervereniging hebben we er voor gekozen om dit uit te proberen. Dit kan een vraag zijn van de oudervereniging
of er ouders zijn die kunnen helpen om bijvoorbeeld de school te komen versieren. Met een paar ouders is dat sneller
en gezelliger.
Maar dat kan ook zijn dat de leerkrachten uw hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld bij het jaarlijkse kerstcircuit. Via de app
kan u zich makkelijk opgeven.
Op dit moment staan er twee hulpvragen uit.
Wie kan vrijdag 7 december (morgen) helpen om de school te versieren in Kerstsfeer? Vanaf 8.30 uur start de
ouder vereniging met versieren.
19 december is het Kerstcircuit. Alle leerlingen worden door elkaar ingedeeld in groepjes. In deze groepjes
gaan de leerlingen langs de verschillende onderdelen. Wie kan hierbij helpen?

De magneet
We vinden het steeds belangrijker om binnen het lesprogramma aandacht te besteden aan Wetenschap & Techniek.
De Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool Groningen heeft speciaal voor scholen 'De Magneet' ingericht,
een sciencecentrum voor kinderen, met grote en uitdagende 'doe-stations' waar zij actief en spelenderwijs
kennismaken met de wonderen van Wetenschap & Techniek.
Actief bezig zijn, zelf ontdekken en onderzoeken, daar draait het om bij De Magneet.
Groep 6/7/8 brengt vrijdag 14 december een bezoek aan dit sciencecentrum in Groningen.
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