WEEKBRIEF 12
vrijdag 12 november 2021
Omgangsregel
We spreken met elkaar af dat we erover praten als we zelf gepest worden of als anderen
worden gepest.
Mediators:
Middenbouw: Mara (7b) en Saar (7b)
Bovenbouw: Gwen (8a) en Bryden (8a)
Rookverbod schoolplein
Een aantal kinderen zag het direct bij het buitenspel: “Juf, er ligt een
nieuwe tegel op het plein!” En dat hadden de kinderen goed gezien,
want bij de ingangen naar het voor- en achterplein liggen sinds kort
tegels met de boodschap “niet roken”. Op onze pleinen is het verboden
om te roken. Dit doen we om een gezonde (voorbeeld)omgeving te
creëren voor de kinderen. Daarom vragen we u ook niet te roken
rondom de school als u uw kind(eren) brengt of haalt. Zo zorgen we
samen voor een rookvrije omgeving voor de kinderen. Hartelijk dank voor uw
medewerking!
Nieuws uit de groepen 1-2
Nijverige Neeltje
Op maandag 8 november zijn de groepen apen en beren naar het Zaans museum
geweest en op dinsdag de cobra's en dolfijnen. We hebben daar Nijverige Neeltje
geholpen.
Neeltje was een meisje uit een arm vissers gezin. Haar familie ging verhuizen. Neeltje
was daar niet blij mee, want wat moest ze doen met haar verzameling. Volgens vader
kon ze niet al haar spullen meenemen naar hun nieuwe huis.
Haar vader heeft aan de burgemeester gevraagd of die niet iets wist om Neeltje te
helpen. De burgemeester had nog een kast over in het Zaans museum, daar mocht ze
haar spullen neerzetten, zodat iedereen ze kon zien.
Nu vroegen ze of de kinderen van de Eendragt konden helpen met het meenemen van de
spullen, Dat wilden ze wel. Ze hebben de spullen van Neeltje prachtig neergezet in de
kast in het Zaans museum.

resultaat van de dolfijnen

resultaat van de beren

Daarna hebben we een tegeltje gekregen die we zelf mochten versieren. Wel alleen
blauw.

Opruimactie
Op woensdag 10 november gingen de beren en dolfijnen de Wormer schoner maken.
Van de gemeente hebben we afvalgrijpers, hesjes en vuilniszakken gekregen. We kregen
een plek aangewezen waar wij mochten opruimen.
Ook gingen er een paar kinderen van groep 7 mee die ons konden helpen als we dat
nodig hadden. We hebben heel veel vuilnis opgehaald.

Sint Maarten
We zijn 2 weken druk bezig geweest met prikken en knippen. Maar de lampionnen die
we hebben gemaakt zijn heel mooi geworden. Ook hebben we geoefend met het zingen
van de liedjes voor Sint Maarten.
Die mooie lampionnen wilden we natuurlijk laten zien. Dus gingen we sint maarten
lopen. We hebben een paar pappa's en mamma's
gevraagd of we langs mochten komen en hebben
daar een mooi liedje gezongen en iets lekkers
gekregen.

Klank van de week
De komende week blijven we nog werken met de klank “d”.
Nieuws uit groep 3
Thema 4 Op wielen!
De fiets van juf Irma staat in de klas. De fiets wordt gecontroleerd. Zit alles er wel op,
doet alles het wel? En hoe heet alles. En we schrijven ook nog de woorden erbij!
We maken een stad in de bouwhoek van kleine blokjes en kapla. We zetten er de auto`s
bij en er lopen mensen rond van playmobiel.
In hoek 3 oefenen we op het Chromebook en we spelen memorie met nieuwe letters en
woorden.
De foto`s zijn te vinden in het ouderportaal.
De nieuwe letters die we leren zijn de w, de g, de f, de eu en de au.
Met rekenen zijn we druk aan het splitsen en we leren klokkijken met de halve uren.
Thuis kunnen de kinderen nog steeds oefenen met Lijn3 en WIG5 op het chromebook.
Ook zijn er weer nieuwe liedjes op de kidspagina van 123-zing gezet.
Nieuws uit de groepen 4
Inmiddels zijn we alweer aardig onderweg in het thema van Taal: Onderweg.
In de themafilm filmt Sanne de route die ze aflegt van huis naar school en geeft
commentaar op alles wat ze tegenkomt. Ook de kinderen gaan in dit thema aan de slag
met alles wat ze onderweg tegenkomen. Ze leren woorden die over onderweg gaan,
ontdekken taal in straatnamen en verkeersborden, luisteren naar straatgeluiden,
schrijven een adres (en ja hoor de kaart van vorige week is aangekomen bij juf Mirjam
en juf Jafna!!), maken een reisbeschrijving en schrijven over de route die Sinterklaas van

huis naar het Pietenhuis in Soestdijk aflegt. Het resultaat hiervan zal te bewonderen zijn
in de aula rond Sinterklaas.
Afgelopen dinsdag hebben we vol enthousiasme zwerfafval opgeruimd in de wijk. Voor
de veiligheid in fluorescerende hesjes gestoken en met grijpers in de aanval hebben we
best veel afval gevonden. Op het eerste gezicht leek er niet veel te zien, tot je beter ging
kijken. Van sigarettenpeuken, snoeppapiertjes, bananenschil, stukken plastic en
natuurlijk mondkapjes hebben we ervoor gezorgd dat het weer een stuk schoner is
geworden in onze wijk. Alle kinderen waren hier erg trots op!!

Nieuws van de Brede School
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 14.0014.45 uur 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").
Nieuw: KINDERDISCO SCWO, AANMELDEN VERPLICHT!
Gezien de overweldigende belangstelling voor de afgelopen kinderdisco van 5 november
zijn wij helaas genoodzaakt om met aanmeldingen te gaan werken. We hadden bijna het
dubbele aantal kinderen binnen, waardoor we moeite hadden de veiligheid en kwaliteit
van de disco te waarborgen. Omdat we het voor alle kinderen leuk en veilig willen
houden zullen we dus nu met vooraf aanmelden gaan werken. U kunt uw kind nu
aanmelden voor de disco van 10 december van 19.00-20.30 Door uw reservering
hebben wij ook gelijk uw telefoonnummer, dus dat scheelt ook extra werk aan de deur.
We hanteren een maximum van 60 kinderen.
Aanmelden nieuwe brede school activiteiten, start 29 november
U kunt uw kind(eren) nog aanmelden voor diverse nieuwe en leuke naschoolse
activiteiten. Er zijn activiteiten op de scholen en op andere locaties. Kijk voor het aanbod
op de flyer die alle kinderen hebben meegekregen en
op www.bredeschoolwormerland.nl. Daar kunt u uw kind(-eren) ook inschrijven. Zijn de
financiën een probleem? Neem dan contact op met Saskia van Schaik (06-38624812) en
maak gebruik van de minima regeling.

