WEEKBRIEF 14
vrijdag 26 november 2021
Beste ouders/verzorgers,
Vanavond is de persconferentie van het kabinet. Hieruit kunnen maatregelen volgen
voor de school. We zullen u hierover in het weekend, uiterlijk zondagavond, informeren.
Met vriendelijke groet,
Dea en Kim
Omgangsregel
We spreken met elkaar af dat we naar elkaar luisteren.
Mediators:
Middenbouw: Giordany (8b) en Safaa (7a)
Bovenbouw: Elin (8b) en Tala (7a)
Pietengym
Op woensdag 1 december 2021 hebben de groepen 1/2 en 3 Pietengym volgens
onderstaand schema:
09:00 – 09:45 uur 3A
09:45 – 10:30 uur 3B
10:30 – 11:10 uur 1/2 beren
11:10 – 11:50 uur 1/2 dolfijnen
11:50 – 12:30 uur 1/2 cobra’s
12:30 – 13:10 uur 1/2 apen
Pietengym vindt plaats in de sporthal Wormer aan de Spatterstraat.
Training ‘Lekker in je life’
In oktober is Centrum Jong gestart met een beweeggroep en deze gaan ze bij voldoende
aanmeldingen in januari opvolgen met de training ‘Lekker in je life’ voor kinderen van 813 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, diëtiste en
fysiotherapeut. 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
Thema ‘Plezier delen’
In de dolfijnenklas hebben we een echte herfstboom gemaakt. Wij noemen het thema
ook een beetje “herfst plezier delen”. De kinderen hebben met wasco over een blad en
een blaadje gewreven en hierdoor kwamen de nerven in het blad te staan. Daarna

hebben ze het met ecoline in herfstkleur geverfd. Daarna het blaadje uitknippen en
ophangen bij de herfstboom. Sommige blaadjes zijn al naar beneden gevallen en liggen
op de grond.

Roodkapje
Afgelopen week zijn alle groepen 1-2 naar het Natuurmuseum geweest. Hier bezochten
wij “Roodkapje". Wij leerden dat Roodkapje niet alleen heel goed voor grootmoeder
zorgt, maar ook heel goed voor de natuur om haar heen! Roodkapje zorgt namelijk ook
goed voor het "binnenbos”. We leerden dat er ontzettend veel te ontdekken is in de
natuur en dat het belangrijk is om daar op een verantwoorde manier mee om te gaan.

Wij maken u, naar aanleiding van deze excursie, erop attent dat u uw kind dagelijks
gewoon een lege fles of beker mee naar school kan geven, in plaats van drinken in pakjes

of zakjes. Wij vullen deze fles of beker met liefde met water. Hierdoor leven we gezond
en besparen we op afval!
Sinterklaas
We zijn volop bezig met de school te versieren voor sint. Er worden heel mooie werkjes
gemaakt. Hier een aantal voorbeelden van wat er is gemaakt.

Bakles
Afgelopen weken hebben de kleuters bakles gekregen van “juf” Claudia Suijkerbuijk.
Bijna alle kleuters zijn geweest. Voor volgende week stond de laatste deel van de
dolfijnengroep op het programma. Helaas door de maatregelen voor corona gaan deze
bakles niet door.
Deze wordt natuurlijk wel ingehaald. Als het weer mag gaan ook deze kinderen bakken.
Klank van de week
We werken nog steeds met de klank ‘e'. Dat betekent dat de kinderen dingen mee mogen
nemen van huis die beginnen met de ‘e', maar ook waar de ‘e’ in het midden zit. We
hebben bijvoorbeeld al een ‘zes’ op de klankplank staan!
Nieuws uit groep 3
Thema 4 zit er alweer op.
Ter afsluiting van het thema is de brandweer langs gekomen met een brandweer auto
die wij van binnen en van buiten goed hebben kunnen bekijken. Bedankt pappa van
Matz.

De brandweer houdt een actie voor de voedselbank. Om de brandweer te bedanken
hebben de kinderen voedsel mee naar school genomen en dat hebben we aan de
brandweer gegeven. Zij zorgen ervoor dat het bij de voedselbank komt. En alle ouders
bedankt daarvoor.
De kinderen hebben in de themahoek een heuse stoomboot gemaakt. Alle kinderen zijn
daar de hele week heel enthousiast en goed mee bezig geweest.
Alle foto`s zijn te vinden op het ouderportaal.
Volgende week beginnen we met het nieuwe thema `Mijn lijf’
Nieuws uit de groepen 4
Bij het werken in de hoeken hebben de leerlingen uit
een bladzijde van een leesboek zoveel mogelijk
woorden gezocht van de categorieën 1 tm 10 van
spelling. De zingwoorden (bang)en
langermaakwoorden (hoofd) waren makkelijk te
vinden. Lastiger was het om de klankgroepenwoorden
te vinden omdat we deze categorie nog maar pas
geleerd hebben. Door deze werkvorm leren de
kinderen dat het spellen van woorden eigenlijk overal
te vinden is. Of je nu leest in een boek of een opdracht
doet uit je taalboek of een opdracht met rekenen leest
op de chromebook.........het goed spellen van woorden
komt overal voor. Betekenisvol leren dus!!
Met rekenen stond het doel: bedragen maken tm 100
euro met zo min mogelijk biljetten en munten, centraal
deze week.
In de hoeken konden de kinderen dit goed oefenen met
het spel: geldopoly. Ieder kind krijgt 10 euro in munten
van 1 euro. Gooi de dobbelsteen en als je op bv rood
komt pak je een rode opdrachtkaart met daarop een
geldsom. Reken deze uit en controleer het antwoord. Is het goed krijg je 2 euro van de
bank. Is het fout dan lever je 1 euro in bij de bank. Een leuk en leerzaam spel dat vaak
gespeeld kan worden.

Agenda
*Vrijdag 3 december vieren we het Sinterklaasfeest. Graag uw kind een grote tas
meegeven naar school.
Vomar Klant is Koning kaart
Met uw Vomar Klant-is-Koningkaart kunt u heel gemakkelijk sparen voor onze school.
U betaalt niets extra en hoeft geen punten te sparen om mee te doen. Het enige dat u
hoeft te doen is uw kaart koppelen aan onze school.
Er zijn momenteel al 94 kaarten gekoppeld aan onze school, hoe mooi zou het zijn als we
dit aantal kunnen verhogen? Koppel dus snel uw kaart en vul onze schoolkas! Meld u
aan via onderstaande stappen en spaar mee!
1. Download de Vomar-app en maak hierin een digitale Klant-is-Koning kaart aan.
Wilt u liever een fysieke kaart? Deze kunt u gratis meenemen bij uw Vomar.
2. Koppel vervolgens uw kaart aan de school met onze unieke clubcode: EEWO2021
3. Laat altijd uw kaart of app scannen bij uw boodschappen. U spaart automatisch
mee!
4. Vomar maakt ieder kwartaal 0.5% van het bedrag dat alle leden aan
boodschappen besteden over naar onze school.
Kijk voor meer informatie over de klant is koning kaart op:
Website: https://www.vomar.nl/kik

