Nieuwsbrief april 2019

Beste ouders,
Het Paasproject is gestart met het
maken van keuzes. Ook moeten we
wakker worden. Hebben we wel genoeg
oog voor wat er speelt om ons heen, of
zijn we alleen bezig met het maken van
keuzes die goed zijn voor onszelf en niet
voor de ander ? Wanneer doe je het
goed ? En welke vaardigheden heb je
nodig om het goede te doen ? Jezus wil
daarin het voorbeeld zijn. Er komt een
nieuw begin, dat is ook het thema van
het Paasproject. Met elkaar luisteren we
naar de Bijbelverhalen en de
spiegelverhalen van Stef en Julia om
daarna met elkaar in gesprek te gaan
over de verhalen en de de vaardigheid
van de week.
Morgen zijn de leerlingen van de groepen 1 tot en met 4 de gehele dag vrij. De groepen 5 tot en met
8 zijn alleen ‘s middags vrij. Als team gaan we verder in gesprek over het komende schooljaar.
De inschrijflijsten voor de avondvierdaagse worden komende woensdag uitgedeeld. Het inschrijfgeld
is met €0,50 verhoogd. De inschrijving vindt plaats op dinsdag 9 april -en woensdag 10 april aanstaande
van 08.20 uur tot 08.45 uur in de speelzaal van de kleuters.
Op donderdag 11 april sluiten we het project over kunst, cultuur en natuur in Dronten af. Vanaf 14.30
uur bent u van harte welkom in de school om samen met uw kind op pad te gaan en mede te
ontdekken wat wij hebben ontdekt.
Op vrijdag 12 april zijn de Koningsspelen. Water drinken is het thema dat centraal
staat. De dag start met een hoofd, hart en handen opdracht in de klas. Om half 10
presenteren de groepen aan elkaar de uitkomsten en openen we het feest met de
koningsspelen dans. In drie groepen gaan we vervolgens allemaal water spellen
spelen. Ouderbegeleiding bij de kleuters wordt op prijs gesteld. Houd hiervoor het
whiteboard in de gaten. Op het hoogtepunt sluiten de groepen de spellen weer af.

We hanteren die dag de gewone lestijden. Voor de ochtendpauze hap wordt
gezorgd. De leerlingen van de bovenbouw hebben ’s middags nog een activiteit
waarvan de inhoud nog even geheim blijft…….. Het zou leuk zijn om de leerlingen
zoveel mogelijk in het oranje naar school te laten komen. Ook een extra tas met
droge kleding wordt op prijs gesteld.
Voor de leerlingen van groep 8 zijn 16 en 17 april bijzondere dagen. De basis eindtoets wordt dan
afgenomen. De basis eindtoets is een aanvulling op het gegeven schooladvies. In principe weten de
leerlingen al op welk niveau ze gaan uitstromen en is er een vervolgschool gekozen. Voor de school is
het wel een belangrijke meting. De basis eindtoets toetst de opgedane kennis over taal en rekenen en
vertaalt dat naar een landelijk gemiddelde score. Zal het groep 8 lukken om het gemiddelde gewenste
niveau te laten zien ?
Op donderdag 18 april vieren we het Paasfeest. Die dag hanteren
we een continurooster waardoor alle leerlingen overblijven op
school (de lunch wordt verzorgd) en de school uitgaat om 14.15
uur. Tot aan de kleine pauze wordt er volgens rooster gewerkt.
Het is fijn om voor de vakantie een periode af te ronden. Na de
ochtendpauze wordt er groep doorbrekend gewerkt aan
opdrachten rondom het thema Een nieuw begin. Na de lunch is
de paasviering in de hal die ditmaal alleen voor de leerlingen is.
Om 14.15 uur begint de meivakantie.
Allen alvast een fijne vakantie toegewenst!
Met vriendelijke groet,
Ada Tiemes

Nieuws uit groep 1
Bij ons in de groep zijn maar liefst zeven nieuwe kinderen in de klas gekomen deze maand.
De vorige maanden waren er ook al drie nieuwelingen, waarmee de groep in korte tijd gegroeid is naar
24 kinderen. Een gezellige boel!
En, wat ook heel fijn is, juf Marieke is elke maandag – en dinsdagmorgen weer bij ons in de klas.
In de klas zijn we heerlijk aan het werk over het ontstaan van de polder. De plek waar wij wonen.

In het themahuisje zijn we druk aan het experimenteren hoe je van zand een dijk maakt om zo het
water te scheiden van het land. Dit valt nog niet mee. Maar met stenen en schelpen kom je soms een
heel eind.
Verder hebben we deze maand echt vieze werklessen gehad. We mochten met onze vingers verven en
zand over plaksel strooien. En, of dat nog niet genoeg was, gingen we ook nog kleien met echte
Flevolandse polderklei. Jakkie bah!!! Maar na een poosje ontdekten we hoe leuk dit eigenlijk is. Vooral
toen er ook nog twee wormen in bleken te zitten. Onze handen werden nóg zwarter toen juf bedacht
om een beetje water bij de klei te doen. Op de afsluiting van het schoolproject kunt u onze resultaten
komen bekijken.
Ook buiten zijn we van alles aan het leren. Zo gaat het zelf schommelen al steeds beter, zijn we onze
krachten aan het meten bij het verslepen van een grote boomstam en bakken we de lekkerste taarten.
Zo leren en genieten we volop!

Nieuws uit groep 2, De “Plukklas”.
“Een nieuw begin”, dat is het thema voor Pasen dit jaar. De eerste week stond kiezen centraal en
deze week wakker worden. Volgende week staat geduld centraal…..ik ben benieuwd. De lente staat
ook voor een nieuw begin, de bollen in de grond maken een nieuw begin door te gaan bloeien, alle
jonge dieren die geboren worden maken een nieuw begin. We hebben bij onze kring nu een
thematafel die helemaal in het teken staat van dit thema.

Bij de open inloop beginnen een vast aantal kinderen
in de kleine kring. We doen dan allerlei activiteiten op
rekengebied en 1 keer iets op taalgebied. Op de foto
hiernaast zie je dat de kinderen egeltjes maken van
elkaar door knijpers op hun kleding te doen. Hoeveel
knijpers zitten er op je rug? We hebben van 12 knijpers
eerst op de tafel samen groepjes gemaakt van 4 of 3
knijpers. Hoeveel groepjes kun je maken? Kun je als je
op de tafel kijkt ook weten hoeveel knijpers er dan op
je rug zitten? Een grote ontdekkingstocht over
aantallen, meer/minder en logisch denken en ook nog
erg leuk waardoor de kinderen veel leren!

Ondertussen zijn we natuurlijk ook nog met het schoolproject bezig; het ontstaan van Flevoland. We
gaan nu leren over windmolens die overal in Flevoland staan en over hoe alles gebouwd werd zodat je
er fijn kunt wonen. Geesje de Regt heeft dit zelf meegemaakt als kind en ons daarover verteld met
foto’s uit die tijd. Erg bijzonder! Ook hebben we de kunstroute gelopen waardoor we nu misschien wel
vaker onze kunst ook zien in Dronten. We zijn zeker nog niet klaar met dit thema en werken nog rustig
even door.
Willen jullie daarom nog met ons mee sparen voor doosjes. Daar gaan we dan een werkje van maken.
Wij zijn nu ook gewend aan onze nieuwe rol in groep 2. We hebben heel veel zin om samen met jullie
en de kinderen samen te werken. Mochten er dingen zijn of vragen, spreek ons gerust even aan, het
liefst na schooltijd. Voor schooltijd ligt er altijd een schriftje op het plankje bij de deur om iets in op te
schrijven.

Groeten Ineke Hopman en Miranda van der Vinne en alle stampertjes☺.

Nieuws uit groep 3:
Maandag 18 maart 2 “nieuwe” juffen in groep 3. Best weer even spannend voor sommige kinderen.
Juf Ineke kennen we nog uit groep 2 en juf Karin heeft al een paar keer met ons gewerkt. Al heel snel
zijn we samen lekker aan het werk. Wel heel leuk om te zien hoe mooi de kinderen zich ontwikkeld
hebben in het afgelopen halfjaar!
Ook wij werken aan het project ; we hebben met elkaar geleerd hoe er van zee, polder kan ontstaan.
Wat een geweldig plan meneer Lely had.
We ontdekken wat er allemaal in onze polder ontstaan is, wat er nu allemaal te zien is.

We maken zelf ook een plan Een ontwerp van een “eigen” polder. Wat zouden wij daarin
verwezenlijken? Wat is belangrijk om er een goed leven in te kunnen hebben?
Al wandelend in de buurt van de school ontdekken we ook KUNST en we maken daarna ons eigen
kunstwerk van “echte “polderklei.
In ons werkboekje van taal-lezen hebben we kern 8 afgerond en gaan we in kern 9 leren om proefjes
te beschrijven. We hopen u allemaal te ontmoeten bij de afsluiting van het project. Graag tot dan.

Nieuws uit groep 4:
Concertgebouw
Wat was dat een belevenis. Met de bus naar Het
Concertgebouw. We hebben daar een leuke
muziekvoorstelling gezien met als thema
verhuizen. Alle liedjes hadden we op school
geleerd en konden we daarom goed meezingen.
Ook hadden we al kennis gemaakt met de
instrumenten. Daar konden we dus ook de namen
van roepen.

Project Dronten
De oma van Isabel heeft ons verteld over het ontstaan
van Dronten. Met groep 4 en 5 hebben we geluisterd
naar de verhalen over de eerste huizen, scholen en
winkels. We hoorden ook dat er heel snel een
voetbalvereniging is opgericht. De betrokkenheid van
de kinderen was hoog, er werden veel vragen gesteld.

Algemeen
Zowel in als buiten de klas wordt er hard gewerkt. Rekenen, spelling, lezen en taal, we doen het
allemaal. Regelmatig neemt de juf of meester kinderen mee om in een klein groepje te werken. Het
voorbereiden van een rekenles, samen lezen of het maken van een presentatie.

Hoe lang is de veter van de juf? Nee niet in centimeters, maar in
paperclips en viltstiften.

Nieuws uit groep 5:
Wij hebben weer mooie weken achter de rug. De kinderen hebben
weer mogen genieten van de rekenspellen. Dit keer hebben we
naast de spellen ook weer gebouwd met verschillend
constructiemateriaal. Er is zelfs een trein gemaakt! Tijdens het
rekenen hebben we buiten op het plein de omtrek gemeten.
Vrijdag 15 maart hebben we weer Aikido les gehad. Het was een
vervolg op de vorige les. We leerden elkaar groeten, maar ook de
rol voorover en achterover. Het was weer een heerlijke les! We
zijn ook hard aan het oefenen met de liederen voor ons bezoek
aan het Concertgebouw op dinsdag 16 april. We leren de liederen
aan, met de bewegingen die daarbij horen. We hebben natuurlijk
enorm veel zin om samen met groep 6 naar Amsterdam te gaan!
Ook zijn we gestart met ons schoolproject over het
ontstaan van Dronten. We hebben al veel gedaan. We
hebben kunst bekeken, we hebben gezien hoe het
water veranderd is in land, we hebben ons eerste huis
van Dronten gemaakt en we zijn hard bezig met ons
werkstuk in verschillende presentatievormen, die we
graag aan jullie laten zien op 11 april.
Dinsdag 26 maart was de oma van Maarten op school
om te vertellen over de geschiedenis van Dronten. We
hebben met open mond geluisterd naar haar verhaal!

Op woensdag 27 maart waren we met onze groep
en met groep 6 in de raadszaal van het
gemeentehuis, waar de burgemeester ons
welkom heette en waar iemand ons alles heeft
verteld over het ontstaan van Dronten. Dat was
een heel bijzondere ervaring!

We kijken uit naar alle activiteiten die er nog gaan
komen!

Nieuws uit groep 6/7:
Aan het begin van deze maand zijn we gestart met ons
schoolproject. We hebben het over kunst, cultuur en natuur in
Dronten. Het leren over het ontstaan van dit alles neemt een
grote plaats in tijdens de projectweken. Wellicht heeft u het al
gezien, maar de kinderen zijn druk bezig met het uitwerken van
allerlei zaken. U bent van harte welkom bij de tentoonstelling op
11 april aanstaande. In het kader van het project hebben we op
27 maart ook nog een bezoek gebracht aan het gemeentehuis.
We kregen daar, in de raadszaal, uitleg over het ontstaan van
Dronten.

Op woensdag 13 maart nam groep 6 deel aan de
jaarlijkse Boomfeestdag. Ondanks het tegenvallende
weer hebben de kinderen genoten. Het was mooi om
Dronten weer een stukje groener te mogen maken.

Ook ontvingen de kinderen deze maand weer een les
aikido van Harrie Sparrendam. Deze les was een
vervolg op de eerdere les die de kinderen al mochten
ontvangen dit jaar. Op deze manier hebben de
kinderen verder kunnen ontdekken wat deze sport
precies inhoudt.
Op vrijdag 22 maart mocht groep 7 gaan ‘Wandelen voor water’. Dit project heeft als doel om op
verschillende plekken waterputten te slaan, maar ook is er aandacht voor een betere hygiëne. Dit
wordt bijvoorbeeld gedaan door middel van het bouwen van toiletten en het verstrekken van zeep.
Met een flink gewicht aan water in hun rugzak, hebben de leerlingen een ronde van 6 kilometer door
Dronten gelopen. Met deze actie heeft groep 7 een fantastisch bedrag van €620,- opgehaald. Goed
gedaan toppers! Op dezelfde dag mochten de leerlingen van
groep 6 meewerken aan de verfilming van de
Koningsspelendans
van
Sport
in
Dronten
(buurtsportcoaches). Het filmpje is via de volgende link te
bekijken: https://youtu.be/BMDDWqSJAGU
De leerlingen van groep 7 hebben op woensdag 27 maart
deelgenomen aan het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi voor
groep 7/8. Dit jaar werd het toernooi georganiseerd in
Swifterbant. De leerlingen mogen trots zijn op hun prestaties
en inzet deze middag.
Op donderdag 28 maart hebben de leerlingen van groep 6/7
deelgenomen aan ‘Expeditie lekker in je vel’. Een
lesprogramma van ‘Ik eet het beter’ over gezonde voeding en
gezond gedrag.

Nieuws uit groep 7/8:
Er zijn veel mooie dingen in de afgelopen periode geweest. We hebben
tijdens de reken en taal lezen regelmatig gemerkt dat we in de leerkuil
zitten. Steeds meer kinderen pakken het touw vast om eruit te klimmen.
Hierdoor maken ze, elk op hun eigen niveau, weer stappen in het
leerproces. Als leerkrachten kunnen we hier erg van genieten. Het is fijn
lesgeven aan kinderen die weten waarvoor ze werken.
We hebben met natuur een periode afgesloten. Het hoofdonderwerp
was ‘Het menselijk lichaam’. Dit was weer onderverdeeld in de
spijsvertering, de organen, de bloedsomloop en het geraamte. De
kinderen hebben in een groepje een onderdeel uitgewerkt. Aan het eind
hebben ze een presentatie gehouden. Zo konden ze hun bevindingen ook
aan de rest van de klas vertellen.
De kinderen zijn ook druk bezig geweest met het onderwerp ‘aarde’. De kinderen mochten uit
verschillende opdrachten kiezen. Het ene groepje heeft een quiz gemaakt met Kahoot, de ander is
met papier-maché aan de slag gegaan om de aarde in verschillende lagen te laten zien. Ook is er
onder andere een heerlijke cake gemaakt. Het is fijn dat we op deze manier recht doen aan de
interesses van de kinderen. Ze zijn echt aan het werk met hoofd, hart en handen.
M heeft op 6 maart haar beste
beentje voorgezet bij de
voorleeswedstrijd in de Meerpaal. Ze
deed het heel goed. Maar helaas
heeft ze niet gewonnen. We zijn wel
heel trots op haar.

Met groep 7A en groep 7 / 8 hebben we geld ingezameld
voor betere voorzieningen op het gebied van hygiëne in
Afrika. Via sponsoring is er een heel mooi bedrag
opgebracht van ruim €650,00. We hebben 6 km gelopen
met een hoeveelheid water op onze rug. Zo merkten we
pas echt hoe zwaar het eigenlijk is.
Een groot deel van de klas heeft geholpen om de struiken
weg te halen op de plek waar de moestuin moet komen.
Het was behoorlijk zweten, maar met de hulp van een paar
ouders, is de moestuin zelfs al gefreesd. We zijn nu in de
klas teeltplannen aan het maken.
In het kader van het project ‘kunst, cultuur en natuur’ hebben we een wandeling door het dorp
gemaakt. We hebben heel wat kunstwerken en monumenten gezien. Leuk om dan te horen van een
leerling: ‘Ik fiets hier vaak langs, maar de kunstwerken zijn me nooit opgevallen.’ Ook het bezoek aan

het gemeentehuis is geweest. De kinderen zijn op dit moment druk met het maken van een eigen
kunstwerk. De kunstwerken zijn nog in wording, maar we genieten van het proces.
We zijn nog steeds druk aan het oefenen voor het verkeersexamen. Op 4 april is het theoretisch
examen. Ook voor groep 8 komt de eindtoets steeds dichterbij. Op 16 en 17 april is het zover. Met
elkaar zetten we de welbekende puntjes op de i.

Oproep:
De school is op zoek naar een overblijfouder. Wie van u heeft belangstelling ? Linda Venema
is de coördinator. Ze is dagelijks op school aanwezig. U mag haar ook mailen via
overblijfaanboord@codenz.nl en vrijblijvend een afspraak maken.

Van harte gefeliciteerd jarigen: Kaylinn, Marjet, Cathelijne, Kaj, Keano, Sanne,
Floris, Jouzon, Noah en Thije.

Allen een heel fijne dag gewenst!

