WEEKBRIEF 11
vrijdag 5 november 2021
Omgangsregel
We spreken met elkaar af dat we conflicten en ruzies met woorden oplossen, eventueel
met hulp.
Mediators:
Middenbouw: Tala (7a) en Aukje (7a)
Bovenbouw: Lana (7a) en Roos (7b)
Wilt u onze vacature delen?
Aan het einde van vorig schooljaar hebben we een vacature geplaatst die op dat moment
niet kon worden vervuld. Daarom hebben we even gewacht en de vacature deze week
opnieuw gedeeld, met de hoop dat er inmiddels weer meer leerkrachten beschikbaar
zijn dan zo kort voor de zomervakantie. Misschien heeft u de vacature al gezien op
Facebook. Het is fijn als u de vacature deelt, alvast bedankt!
Vreedzame School
Bericht van de leerlingenraad:
We gaan de komende week extra veel zwerfafval opruimen , van groep 1 t/m 8. Dat doen
we in de wijken rond de school. We lenen grijpers, vuilniszakken en hesjes van de
gemeente en uw kind hoeft ook geen handschoenen mee te nemen.
We doen dit in verband met het milieu. En voor de planten en dieren zodat ze er niet in
stikken. Ruby, Valerie, Sophie en Mane uit de groepen 6

Training ‘Lekker in je life’
In oktober is Centrum Jong gestart met een beweeggroep en deze gaan ze in januari
opvolgen met de training ‘Lekker in je life’ voor kinderen van 8-13 jaar.

‘Lekker in je life’ is een training voor kinderen die streven naar een gezond
gewicht/gezonde leefwijze. Tijdens de reeks van 12 lessen gaan de kinderen
kennismaken met sport en is er zo nodig begeleiding voor de uitstroom naar een
vereniging of club. Daarnaast zijn er voor de ouders 6 (verplichte) bijeenkomsten
waarin aandacht is voor alle aspecten van een gezonde leefstijl. Bij het project zijn
verschillende disciplines betrokken, te denken aan een pedagoog (Rianne de Haas),
diëtiste (Lonneke Groen) en fysiotherapeut (Vanuit Verantwoord bewegen). Als u denkt
dat dit voor uw kind een passende training is, neem dan contact op met Centrum Jong. In
de bijlage treft u hierover meer informatie.
Nieuws uit de groepen 1-2
Excursie naar het Zaans Museum
De groepen 1-2 kruipen aanstaande maandag en dinsdag in de huid van Neeltje:
Neeltje woont in kleine houten huisje in de Zaanstreek samen met haar ouders, broers en
zusjes. Het is een arm vissersgezin. Op een ochtend komt haar vader Neeltje vroeg wakker
maken, om haar te vertellen dat ze gaan verhuizen. Neeltje besluit zo veel mogelijk
spulletjes uit het oude huisje te verzamelen, om zo de jaren die ze in het huisje heeft
gewoond nooit meer te vergeten. Ze verzamelt echter zoveel spulletjes, dat die niet
allemaal mee kunnen naar het nieuwe huis. Wat nu? Gelukkig heeft de burgemeester een
oplossing. Er is een museum in Zaandam, daar kan haar verzameling vast naartoe.
Nijvere Neeltje is een onderwijsprogramma over verzamelen en tijd. Komende maandag
en dinsdag zullen de groepen 1-2 het Zaans Museum bezoeken, waar de juffen en
meesters van het museum ons zullen vertellen over de verzameling van Neeltje. We
hebben er zin in!
Lampionnen
Op donderdag 11 november gaan alle groepen 1-2 met een zelfgemaakte lampion
“oefenen” in het Sintmaarten-lopen. Elke stamgroep gaat een kort rondje door de buurt
lopen. We zullen bij een aantal huizen aanbellen en onze liedjes zingen. Wie weet krijgen
we ook nog een lekkernij! De kinderen hoeven geen lampionnenstokje mee te nemen.
Thema
Ons nieuwe thema heet: “Plezier delen”.
In de periode tot de volgende vakantie komen we veel
feestelijke activiteiten tegen. Een feest brengt ons plezier.
Plezier is echter pas ècht fijn, als je het samen kan delen.
We starten deze periode met het prentenboek “twee vechtende
eekhoorntjes”.
U kunt dit prentenboek eventueel lenen in De Bieb van
Wormer. De komende weken zullen we ons onderwijs vormen rondom de avonturen
van de twee eekhoorn-neven Eduard en Reinier. U kunt het prentenboek ook bekijken
via onderstaande link:
Prentenboek - 2 vechtende eekhoorntjes - YouTube

Klank van de week:
Eduard en Reinier gaan in ons prentenboek de strijd aan om een heerlijke dikke
dennenappel ,….. Het kan dus ook niet anders dan dat we de komende twee weken gaan
werken met de letter “d”. Alle leerlingen mogen in en rond hun huis weer op zoek gaan
naar dingen die als beginklank de “d” hebben. Nemen jullie de vondsten weer mee voor
de klankplank?

Workshop bakken
Vanaf komende week starten we met een workshop bakken, gegeven door Claudia
Suijkerbuijk van Taartje Troost. Dit past natuurlijk prima in ons thema, “Plezier delen",
want hoeveel plezier maak je wel niet tijdens het bakken en vooral wanneer je het
samen op kunt gaan eten? We hebben ontzettend veel zin in deze leuke verrassing!
Nieuws uit de groepen 4
Deze week zijn we met taal begonnen het thema ‘Onderweg’.
Vandaag hebben we het gehad over welke weg een kaart aflegt
vanaf het schrijven tot aan de brievenbus. Ook hebben we
geleerd hoe we een adres op een kaart kunnen schrijven. We
zijn naar de brievenbus geweest en hebben twee kaarten op de
post gedaan. We zijn benieuwd of ze aankomen!

Nieuws uit de groepen 5
Vorige week zijn we begonnen met het werken in circuits in de groepen 5 en 6. Een
superleuke samenwerking waarbij kinderen van verschillende leerkrachten en van
elkaar leren. We houden ons bezig met het thema griezelig. Leerlingen leren beeldende
vorming, dans, proefjes en ICT-vaardigheden. Wij hebben al hele mooie resultaten
gezien, zoals de PowerPoint op de afbeelding.

Nieuws uit de groepen 6
ICT in groep 6
De groepen 6/7/8 doen mee met de landelijke wedstrijd Mediamasters! Deze wedstrijd
is donderdag 4-11 van start gegaan.
We doen 5 dagen lang gedurende een half uur per dag mee aan een spannende serious
game over de kansen en gevaren van (digitale) media, oftewel 'mediawijsheid'. Groep 6
vindt het super leuk en is heel gemotiveerd! Er zijn ook gave prijzen te winnen.

In de groepen 5/6/7 zijn we gestart met een proeftuintje ICT-lessen in het thema
Griezelen. De kinderen gaan gedurende een aantal weken aan de slag met het
programma Scratch, de Micro:bit en het programma Stopmotion. Ze leren hierbij te
denken als een computer (computational thinking). We hebben dit proeftuintje
ontwikkeld in samenwerking met het bovenschoolse IT-lab van OPSPOOR en mochten
de Micro:bit materialen lenen van het IT-lab.
Nieuw bij ons op school: de greenscreenbox!
Op de iPads kunnen de kinderen met de greenscreenbox gave ict-skills gaan
ontwikkelen op het gebied van digitale geletterdheid. Ze kunnen filmpjes op de
iPad maken waarbij alles wat groen is (greenscreen) vervangen wordt door een
achtergrond naar keuze. We krijgen ook meer iPads in de school, deze worden vooral
ingezet voor de creatieve lessen op het gebied van digitale geletterdheid.

Nieuws uit de groepen 8
De groepen 8 hebben het thema Microben afgerond. In de aula zijn microben van klei te
bewonderen, samen met mindmaps en informatieve teksten van de kinderen.

Een van de soorten microben is gist. In elke groep 8 heeft de afgelopen week een
“Herman” gestaan. Herman is een cakebeslag die door de gist luchtig wordt en groeit als
je hem voert. Op de 9e dag is Herman groot genoeg om in 4 porties te verdelen: 3 om
weg te geven en 1 om op de 10e dag een cake van te bakken. Daar kun je allerlei lekkere
ingrediënten aan toevoegen, zoals fruit, chocola en noten, maar in de klas is een neutrale
versie gebakken om te kunnen proeven. De andere porties zijn met kinderen in de klas
mee naar huis gegaan. Deze kinderen kweken nieuwe Hermans op en verdelen op de 9 e
dag hun porties weer.
Nieuws van de Brede School
Vanaf maandag 8 november 2021 om 12:00 uur kan er weer
worden ingeschreven voor de verschillende activiteiten van de
Brede School via www.bredeschoolwormerland.nl. In de bijlagen
meer informatie hierover.
Kinderdisco
Vrijdag 5 november: kinderdisco bij Scwo (groep 3 t/m 6) 19.00-20.30. €1,00 aan de
deur, ingang aan de Fuutstraat. Thema: Halloween.
Sint Maarten feest Scwo
Kom op 11 november tussen 17.00 en 19.00 langs om te zingen bij Scwo! Er is een
ballonartiest aanwezig die voor de kinderen een mooie creatie maakt.
Ook krijgen de kinderen warme chocomel en wat lekkers. Bij droog weer staan we
buiten voor de deur van de Omslag, bij minder weer binnen in de foyer.

Kindertheatervoorstelling 13 november
Zaterdag 13 november organiseert de Brede school een kindertheatervoorstelling in
Theater de Kaasfabriek in Wormer. Willy en Nicky, die vorig jaar zomer
ook al op hebben getreden in Neck, Jisp en Oostknollendam, komen langs met een
nieuwe hilarische voorstelling. De voorstelling duurt van 14.00-14.45
en is geschikt voor kinderen van 4 t/m 10 jaar. Kosten: slechts €2,50 per kaartje! Er zijn
begeleiders in de zaal aanwezig, dus kinderen mogen ook zonder ouders
opgegeven worden. Als u liever zelf ook meekomt, dan kunt u het aantal volwassenen
onder het kopje "opmerkingen" zetten op het inschrijfformulier.
Reserveren via www.bredeschoolwormerland.nl (klik op "activiteiten alle kinderen").
PERSBERICHT: “GO, GO, GO NAAR DE NATUURBINGO!”
Het begint al haast een traditie te worden, de natuurbingo in het
Natuurmuseum E. Heimans. Aanstaande zondag 7 november is het ook
weer zover. Vanaf 13.30 uur worden nummers getrokken en kaarten
ingevuld.
Er zijn weer erg leuke – en vooral unieke! – prijzen te winnen voor jong en oud. Het zijn
vondsten van de afgelopen tijden die geen plekje in onze collectie hebben gekregen. Het
kan gaan om schelpen, stenen of andere mooie materialen. Verder kun je onder andere
verse honing en een champignons-kweekpakket winnen.
Vanaf € 2,50 doe je al een ronde mee én de kans op succes is erg groot! De quizmasters
zijn Flip Valk en Erwin Kaspers. Het museum is geopend vanaf 13.00 uur (entree: € 4,00
voor kinderen, volwassenen zijn gratis), de bingo begint vanaf 13.30 uur (€ 2,50 per
deelnemer per bingokaart).
WANNEER: Zondag 7 november, vanaf 13.00 uur WAAR: Natuurmuseum, Thijssestraat
1, Zaandam KOSTEN ACTIVITEIT “NATUURBINGO”: € 2,50 per bingokaart, entree
museum € 4,00 (vanaf 3 jaar, volwassenen gratis) ENTREE
STADSBOERDERIJ/NATUURSPEELPLAATS: GRATIS
=================================================
Voor meer informatie: 075 631 2020/06 25 323 927, of mail:
p.laport@zaansnatuurmilieucentrum.nl Bezoek ook onze website:
www.zaansnatuurmilieucentrum.nl

