Nieuwsbrief 29
Groepen 1-2
Vrijdag 8 april 2022
Beste ouders van de onderbouw,
Schoolweek 29
Het hoogtepunt van de week was wel het bezoek van de brandweer. De kleuters
mochten de brandweerauto van dichtbij bekijken. Daarnaast lieten
brandweermannen op het podium zien wat zij allemaal aandoen en meenemen
wanneer zij een brandmelding krijgen. De kinderen stelden mooie vragen en
zongen het Engels ‘firetruck’ liedje voor alle brandweermannen als afscheid.

De groepsleerkracht heeft via de groepsouders vast meer foto's met jullie
gedeeld
.
De tentoonstelling was een groot succes, we zagen veel kinderen met hun
ouders, oppas of andere begeleiders door de school lopen.
We zijn vandaag de dag gestart met een poppenkastoptreden van Jimi uit de
bovenbouw. Hij heeft het verhaal zelf bedacht en vond het leuk om voor de
kleuters op te treden. Ook hebben wij vandaag het grote schoolproject VUUR
afgesloten met een gezamenlijke viering op het plein: de onderbouw liet een
Engels liedje over een brandweerauto horen; de middenbouw zong over het in
vrede leven met de wereld; er werd een gedicht voorgedragen en een dans
gedaan.

Volgende week
We hebben volgende week een korte week met een paasontbijt op de woensdag.
De kinderen mogen dan in hun pyjama, onesie, badjas en/of pantoffels naar
school komen. Zij nemen zelf een bord en bestek mee, graag in een plastic
tasje, alles voorzien van naam, dan kan alles gemakkelijk weer worden
opgeruimd. Er is ergens na het ontbijt voor de kinderen gelegenheid om zich om
te kleden. Vooral als het regent is dit handig om te doen voor het buitenspelen.
Er zal ook worden gezocht naar paaseitjes. Met de gevonden paaseitjes zullen

wij vervolgens een leuke rekenles geven. De Zevensprong regelt een ontbijt
voor de kinderen, maar helaas zonder een eitje erbij. Mocht je kind hier zin
hebben, dan mag er een eitje worden meegegeven. Er is rekening gehouden met
de allergieën.
Op donderdag hebben wij een studiedag waarbij wij wederom bezoek krijgen
van 't Kan, het bedrijf dat ons begeleidt in het verdiepen en borgen van ons
jenaplanonderwijs. Tijdens de stamgroepavond op donderdag 19 mei zullen wij
jullie hierover verder informeren.
Op maandag 11 april is er nog een laatste ronde voor het vijfjarigenonderzoek
van de GGD. Vanwege ziekte van de wijkverpleegkundige zijn de onderzoeken
pas op maandag 4 april begonnen. Mochten jullie nog vragen hebben, dan
kunnen jullie het beste contact opnemen met Jeugdgezondheidszorg OKT/GGD:
020-5555961.

Na de vakantie
Na de meivakantie is er geen schoolfruit meer, dan mogen de kinderen weer
dagelijks hun portie fruit/groenten zelf mee naar school nemen.
Na de vakantie starten wij in de onderbouw met het geschiedenisproject
Kastelen en Ridders. Dit project zullen wij afsluiten met een bezoek aan het
Muiderslot in Muiden. Daarover later meer.

Stamgroepavond
Op donderdag 19 mei organiseren wij onze tweede stamgroepavond van dit
schooljaar. Wij willen voor alle ouders en leerkrachten de mogelijkheid scheppen
om elkaar te ontmoeten in een informele setting. Vanuit onze jenaplanvisie
vinden wij het belangrijk om met elkaar het gesprek aan te gaan om op die
manier onze gemeenschap te versterken.
Het programma voor de groepen 1-2 en 5-6 is van 16.30u-18.30u. Het
programma van de groepen 3-4 en 7-8 is van 17.30u-19.30u. Tijdens de overlap
is er een mooi moment om elkaar te ontmoeten, onder het genot van iets te
eten en te drinken, rondom de verschillende foodtrucks. Uiteraard zullen wij ook
voor frisdrank zorgen.
Voor de inhoud van de presentatie in de groepen nemen we de feedback vanuit
de MR mee om jullie inhoudelijk mee te nemen in de doelen van dit schooljaar
en jullie meer te betrekken bij het onderwijs. Maar we besteden ook aandacht
aan het reilen en zeilen in de groepen. Uiteraard nemen we jullie ook weer mee
in ons Jenaplantraject met 't Kan!
We hopen zoveel mogelijk ouders te zien op deze avond!

Fonetische uitspraak letter

Als u thuis met uw kind aan de slag gaat met de letters, dan hebben wij
hieronder de link naar een handig filmpje, ter ondersteuning van de juiste
uitspraak.
Kinderen leren lezen - klanken van het alfabet

Voor op de kalender
Woensdag 13 april
Donderdag 14 april
Vrijdag 15 april
Maandag 18 april
Vrijdag 22 april
Maandag 9 mei
Maandag 16 mei
Donderdag 19 mei

Paasontbijt
Studiedag
Vrij in verband met Goede Vrijdag
Vrij in verband met tweede paasdag
Aandacht voor Ramadan en Suikerfeest
Start Geschiedenis project: Tijd van Jagers en
Boeren
Start Week van het Verkeer
Stamgroepavond 16.30-18.30 uur

Fijn weekend!
Marion, Marja, Rachida, Zahra, Cathérine, Romea, Dounia, Mylène, Rosa en
Yvonne

