WEEKBRIEF 36
Vrijdag 11 juni 2021
Welkom
Syp is nieuw in groep 1/2apen. We wensen hem een fijne schooltijd toe.
Omgangsregel
We spreken met elkaar af dat we het vragen als we spullen van anderen willen
gebruiken.
Rapporten inleveren
Nog niet alle rapporten zijn ingeleverd. Wilt u deze zo spoedig mogelijk inleveren?
Biebboeken zoek? Zoek biebboeken!
Na de lockdowns krijgen we van de bibliotheek regelmatig overzichten met boeken die
nog niet zijn ingeleverd. Boeken die met school geleend worden en niet terugkomen
komen op rekening van de school. We geven liever geld uit aan het kopen!!!!
Wij willen u vragen thuis nog eens op zoek te gaan naar bibliotheek boeken die uw kind
tijdens de lockdowns van school heeft meegekregen, maar vergeten heeft weer mee naar
school te nemen. Als u boeken vindt, geef die dan zo spoedig mogelijk mee naar school.
Alvast bedankt voor al jullie medewerking!
Verkiezingen Medezeggenschapsraad
Voor de verkiezingen van de Medezeggenschapsraad hebben zich momenteel twee
kandidaten gemeld. In de Medezeggenschapsraad zijn ook twee plekken beschikbaar.
Indien er vóór 18 juni 2021 geen andere aanmeldingen meer binnenkomen worden
deze twee kandidaten automatisch benoemd.
Nieuws uit de groepen 1-2
Klank van de week
De afgelopen weken hebben we allerlei spelletjes en opdrachten gedaan met de ‘r’.
Vandaag gaan alle spullen die op de klankplank staan weer mee naar huis. Vanaf
maandag gaan we met de ‘l’ verder. De ‘l’ van.....liter! De kinderen mogen maandag
allerlei spullen meenemen die beginnen met de ‘l’-klank. Zo krijgen we vast weer een
mooi gevulde plank!
Onderzoeken in groep 1/2
We hebben geleerd dat water in een kring steeds maar weer rondgaat, we hebben er
zelfs een liedje over geleerd, Druppeltje Drup. Maar hoe komt het water dan vanuit de
zee in de lucht? Dat gaan we eens van dichtbij bekijken!
We pakken een glas met heet water (wel goed oppassen, hoor!) en we leggen er een stuk
doorzichtig kunststof overheen. Er komt stoom van het water af en zodra het tegen het
kunststof komt, worden het weer druppels!

Dus water wordt stoom als het heet wordt en als het weer afkoelt wordt het weer water.
Dat is gaaf om te weten!

De beren en dolfijnen hadden een rare week. Zaterdag kregen de kinderen bericht dat ze
in quarantaine moesten. Vanaf dinsdag mochten de kinderen en de juffen weer naar
school met een negatief testresultaat. Door een storing bij de GGD kregen het grootste
gedeelte van de kinderen pas dinsdag (middag) hun uitslag. Dus dinsdag waren er maar
2 beren en 2 dolfijnen op school. Ze konden alles doen wat ze wilden. Eigenlijk vonden
ze het best wel leuk zo'n lege klas. Gelukkig konden we de rest van de week meer
kinderen ontvangen en hebben we een gezellige klas van zowel beren als dolfijnen.
Maandag mogen gelukkig alle kinderen weer naar school.
Nieuws uit groep 3
Een week anders dan anders, maar met een geweldige afsluiting! We vertoefden vrijdag
heerlijk op De Poelboerderij met een boottocht door het Zwet. 40 Blije koppies,
prachtige natuur en het zonnetje dat heerlijk scheen!
Volgende week sluiten we thema 11 ‘hutten bouwen’ af. We gaan allemaal ons eigen
hutje bouwen met takjes en andere materialen. De kinderen mogen ook zelf takjes of iets
anders wat ze graag voor hun hut willen gebruiken meenemen. Natuurlijk hebben we
ook materialen in de klas liggen!

Nieuws uit de groepen 5
Vorige week zijn beide groepen 5 weer bij de bieb geweest. Eindelijk mocht het weer.
Ook zijn we druk bezig met de Cito-toetsen en het toetsen van het leesniveau.
Nieuws uit de groepen 6

Actievoeren voor regenwoud 6b!

Hoi met groep 6b. We hebben een actie gestart tegen de houtkap. In het regenwoud. Hoe
komen we hieraan door thema jungle en het boekje samsam.
We lazen dat er bomen werden gekapt in ruil voor geld dat vonden we niet kunnen. We
verzamelen met de hele klas plastic flessen waar statiegeld op staat en dat geld doneren
we aan het goede doel. Ons doel was om de 100 euro op te halen en we zijn er nu al
overheen yes. De actie stopt op 18 juni 2021 en jij kan ook meedoen. Zamel flessen in en
het geld wat je ophaalt, kan je naar groep 6b brengen. Dit geld is voor het regenwoud en
de dieren. Hier zijn de top 3 leuke weetjes over het regenwoud.
1. De bomen kunnen in het regenwoud wel 60 meter hoger worden.
2. Het Amazone regenwoud is 100 keer zo groot als Nederland.
3. In het tropisch regenwoud kan per jaar wel 2,5 meter regen vallen.
Nieuws uit de groepen 7
Afgelopen woensdag was het zover! De leerlingen van groep 7 hadden hun
verkeersexamen op de fiets. Reuze spannend natuurlijk! Ze moesten helemaal alleen een
route door Wormer van 5km fietsen. Alle leerlingen zijn vol goede moed vertrokken.
Van één leerling ging er onderweg helaas de ketting vanaf, zij is terug gebracht met de
auto. Iedereen kwam keurig binnen de tijd en lachend terug. Toen we terugkwamen op
school moesten we nog even wachten op de uitslag. Uiteindelijk kwam even na 12.00
uur het verlossende telefoontje dat iedereen geslaagd was. Wij zijn super trots op alle
leerlingen van groep 7!

We begonnen bij WSV. We kregen hesjes aan en moesten in de rij staan.
Als degene voor je was gegaan dan moest je dertig seconden wachten tot jij mocht, dat
werd bijgehouden met een stopwatch. Je mocht er maximaal 35 minuten over doen. Je
mocht niet inhalen, en je moest je goed aan de regels houden. Er stonden vaak mensen die
checken, ze schreven het op een papiertje. Alle namen stonden op alfabetische volgorde
zodat ze wisten wie je was. Als je klaar was eindig je weer bij WSV en daar stond een grote
vlag met finish erop. We moesten wachten tot dat iedereen klaar was en toen gingen we
met de hele klas terug naar school.
En we zijn allemaal geslaagd! (Mila, Yorah en Lilli)

Gevraagd:
De groepen 3 en 4 zijn op zoek naar Loco sets, wie kan ons hieraan helpen? Graag
inleveren bij groep 3 of 4.
Agenda
*Donderdag 24 juni en vrijdag 25 juni zijn er studiedagen voor het team. Alle kinderen
zijn deze dagen vrij.
*Maandag 28 juni schoolreis/eindfeest groep 1/2
*Dinsdag 29 juni schoolreis/eindfeest groep 3/4
*Woensdag 30 juni schoolreis/eindfeest groep 7/8
*Donderdag 1 juli schoolreis/eindfeest groep 5/6

