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WEEKBRIEF 37
Vrijdag 18 juni 2021

Welkom
Lena is nieuw in groep 1/2apen. We wensen haar een fijne schooltijd toe.
Omgangsregel
We spreken met elkaar af dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor een goede sfeer in
de klas.
Studiedagen
Donderdag 24 juni en vrijdag 25 juni zijn er studiedagen voor het team. Alle kinderen
zijn deze dagen vrij.
Nieuws uit de groepen 1-2
Geslaagd
Afgelopen woensdag heeft juf Meryl te horen gekregen dat zij geslaagd is, en niet zomaar
geslaagd, cum laude geslaagd! Wat een fijn nieuws voor juf Meryl en een mooie
bevestiging van wat wij allang wisten: juf Meryl is een kanjer! Gefeliciteerd!
Ontdekken bij de groepen 1-2
Onze kleuters weten zichzelf vaak uit te dagen op onverwachte momenten. Zo zijn er een
paar kinderen die tijdens het buitenspelen prachtige voorwerpen vinden en er dan van
alles mee bedenken. Kijk maar mee: is het kunst? Is het gewoon een verzameling?
Ontdekken we een patroon? En daarna samen verder met het vergroten van het
kunstwerk of de verzameling! Wat een creativiteit!

Waterspelletjes groepen 1-2
Afgelopen woensdag was het heerlijk warm weer! We hebben onze badkleding
aangedaan en we zijn lekker bezig geweest om af te koelen. Wat was het gezellig!

Nieuws uit groep 3
De kinderen bouwden deze week hun eigen hut met verschillende materialen. Ons
tropisch regenwoud is nu compleet. We hebben thema 11 afgesloten en starten
maandag met thema 12: overal water.
Wij wensen iedereen een heel fijn weekend!

Nieuws uit de groepen 5
De groepen 5 zijn vorige week gestart met het laatste thema: Draaien
Nee, we gaan het wiel in dit thema niet opnieuw uitvinden! Ook word je niet duizelig of
draaierig bij het werken aan de opdrachten. Wat er wel gebeurt? De kinderen gaan zich
meer en meer realiseren wat er allemaal draait. Molens, windmolens en draaimolens
bijvoorbeeld. Het wiel van hun fiets, de messen van de grasmaaier en de draaideur bij een

ziekenhuis. Ze ontdekken dat tandwielen bij dat draaien een grote rol spelen. Of ze nu
groot zijn, zoals bijvoorbeeld in een reuzenrad, of zo klein als in een mechanisch
polshorloge. Kortom: een verdraaid leuk thema.

OPROEP GROEP 5: wie heeft er thuis kleine niet werkende apparaten die de kinderen
tijdens de lessen uit elkaar mogen halen om te kijken welke draaiende onderdelen zij
kunnen vinden?????? Deze spullen mogen vanaf maandag 21 juni worden meegenomen.
Zelf zorgen wij voor gereedschap om de spullen uit elkaar te kunnen halen.
Nieuws uit de groepen 6
He met groep 6b weer. We hebben om 09:00 met experts van het regenwoud op teams
overlegd en ze hebben ons meer informatie verteld over wat ze doen. De website heet
adopteerregenwoud.com. Daar gaan we ons geld aan doneren we hebben €173,22
opgehaald. Daar zijn we super blij mee. Daar gaan we al ons geld aan doneren, want dan
doen we ook iets goed voor de dieren en de natuur. Hier vertellen we klein stukje hoe
het videobellen ging. Ze hadden 1 doel en dat was: tweehonderdduizend voetbalvelden
aan grond hebben, want dan is er kans dat de jaguar weer terugkomt. Ze zijn zelf ook
een keer in Costa Rica geweest dat was voor hen echt een avontuur. Tot de volgende
keer. Geschreven door Saar en Nienke.

Nieuws uit de groepen 8
De groepen 8 hebben vandaag de vogels in het
Wormer- en Jisperveld bezocht. Op een klein
regenbuitje na was het een mooie tocht.

Gezocht
Anna uit groep 4B is haar step kwijt (zie foto) en wil hem heel graag
terug. Als iemand weet waar de step staat, graag doorgeven aan juf Britt
of juf Annemarie.
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
Nieuws van het Zaans Natuur Milieu Centrum
Gold Rush
Op zondag 20 juni, op Vaderdag, vindt er weer een leuke activiteit
plaats bij het Natuurmuseum. We gaan goud zoeken op het pleintje
buiten bij het museum.
Voor deze activiteit word je gevraagd je van tevoren aan te melden via
de website evenementen.znmc.nl
We werken met tijdsloten en bieden plaats aan
maximaal 20 bezoekers per tijdslot. Meer informatie
treft u aan in de bijlage.

Nieuws van Mad Science

Mad Science Zomerkamp: ontdek en maak plezier!
Het Steengoed-kamp van Mad Science is een kei-leuk en afwisselend zomerkamp. Bijna
elke kampdag ontwerp en bouw je iets met Lego of andere materialen. Je doet daarnaast
gave wetenschappelijke onderzoekjes, tests en experimenten, bijvoorbeeld met
microscopen of slijm. De thema’s van dit steengoede kamp zijn: scheepsbouw, ons
universum, biologie en kermis.
Schrijf nu in voor een week vol activiteiten, ontspanning en experimenten!

Let wel: i.v.m. de Coronacrisis is de doorgang van de kampen nog onder voorbehoud.
Uiterlijk twee weken voor de start van het kamp hoort u of het kamp door gaat.
PRAKTISCHE INFORMATIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle weken in de periode 12 juli t/m 19 augustus
Van 9:00 tot 16:00 uur
Vier dagen met een eigen thema
Op diverse gave locaties
Voor kinderen van 7 t/m 11 jaar
Inclusief labjas & keycord
Inclusief experimentjes voor thuis
Bekijk de website voor meer informatie en om in te schrijven.
Mad Science zomerkampen komen in aanmerking voor vergoeding door Stichting
Leergeld voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Kijk op
www.leergeld.nl of Stichting Leergeld actief is in uw gemeente en hoe u een
aanvraag kunt doen

DE LOCATIES
• Amstelveen - de Uitkijk in het Amsterdamse Bos
• Amsterdam - Stadsboerderij Zimmerhoeve en het Marineterrein
• Bloemendaal - Thijsse's Hof
• Castricum - Bezoekerscentrum De Hoep
• Cruquius - Haarlemmermeermuseum De Cruquius
• Enkhuizen - Hertenkamp
• Haarlem - diverse locaties
• Hoofddorp - Bibliotheek Hoofddorp Floriande
• Huizen - Bibliotheek Huizen
• Laren - Bibliotheek Laren en Muziekcentrum Schering en Inslag
• Loosdrecht - Bibliotheek Loosdrecht
• Uitgeest - OBS De Wissel
• Weesp - Bibliotheek Weesp

