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AGENDA
21 januari
09 februari
11 februari
16 februari
17 februari
28 februari t/m 4 maart
07 maart

DIRECTIENIEUWS
S c h o o l  o p e n

Wat zijn wij blij met het feit dat de scholen weer open zijn,
maar wat is het tegelijkertijd een opgave om de school ook
open te houden. Op dit moment zijn er veel kinderen thuis
in quarantaine of besmet met het coronavirus. Ook enkele
teamleden zijn besmet. Het team bewijst ook deze keer weer
dat het bereid is alles te geven om de klassen te bemannen.
Fijn dat jullie als ouders ook zo goed meewerken. Veel
kinderen doen de zelftest en blijven bij een positieve uitslag
thuis om zich te laten testen bij een teststraat
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Margedag groep 1 t/m 8; studiedag team
Informatieochtend aspirant ouders
Voorstelling OB-2, MB-2 en BB-2 (zonder ouders)
Montessori Café (8.30-9.30 uur)
Nieuwsbrief
Voorjaarsvakantie
Margedag groep 1 t/m 8; studiedag team

In de bovenbouw moeten wij de kinderen regelmatig wijzen
op het gebruik van een mondkapje in de gangen. Veel
kinderen vergeten steeds een kapje mee te brengen. Alle
beetjes helpen, dus vragen wij jullie als ouders de kinderen
hierin te ondersteunen.

C h e c k  u w  m a i l

Met elkaar doen wij er alles aan om de kinderen naar school te
laten gaan. Van onze kant willen wij u vragen om elke
ochtend om kwart voor acht uw mail te blijven checken of de
kinderen naar school kunnen. Het is niet uitgesloten dat wij
ondanks alle maatregelen een klas in quarantaine moeten
plaatsen.

M o n d k a p j e s  b o v e n b o u w

S t u d i e d a g  2 1  j a n u a r i

Vrijdag 21 januari is er een studiedag, waarin wij met elkaar
een taallijn gaan bekijken. Centraal voor deze dag staat
montessori en taalonderwijs. Alle kinderen hebben een
margedag en zijn vrij.

D e  d i r e c t i e :  N i c o l i n e  e n  Y v o n n e



BOUWENNIEUWS
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Momenteel werken wij aan het thema 

‘Weer en klimaat’.

Wat zijn wij blij dat we alle kinderen weer in de klassen
mogen ontvangen. Het is een gekke tijd, waarin veel van de
kinderen wordt gevraagd. Mondkapjes, testen, in
quarantaine, vriendjes en vriendinnetjes missen, etc. Het is
bijzonder om te zien hoe flexibel de kinderen daarmee
omgaan. Wij zijn super trots op onze bovenbouwers!
Momenteel werken wij aan het thema ‘Weer en klimaat’.
De kinderen presenteren het weerbericht, leren over de
verschillende klimaatzones en maken verwerkingen over
bijvoorbeeld de kringloop van het water. Ook zijn de
kinderen weer begonnen aan een spreekbeurt, werkstuk of
boekverslag. Hier mogen de kinderen thuis aan werken.
Vanaf deze week zullen wij de lessen van Nieuwsbegrip
(begrijpend lezen) anders gaan geven. We gaan hierbij
groepsdoorbrekend werken. Zo kunnen wij goed aansluiten
op de verschillende niveaus van de kinderen. Om te kunnen 

B o v e n b o u w

M i d d e n b o u w

Wat fijn dat wij het nieuwe jaar konden starten in de klas
en niet online. Het was leuk om alle vakantieverhalen te
horen en te praten over de goede voornemens in het
nieuwe jaar. Wij zijn gestart met een nieuw thema: het
weer. Er hangen al mooie werkjes en verschillende
kinderen zijn begonnen met het maken van een
muurkrant. Er worden ook weersberichten gepresenteerd
in de klas, compleet met de bijbehorende symbolen. De
kinderen van groep 5 hebben informatie meegekregen
over de boekbespreking die ze binnenkort gaan houden.  

gymmen is het belangrijk dat uw kind gymspullen mee
heeft. Wilt u uw kind helpen herinneren om ook
gymschoenen en een handdoek mee te nemen in de
gymtas? Ten slotte staan volgende week de IEP-toetsen op
de planning. 

O n d e r b o u w

In de onderbouw wordt momenteel hard gewerkt en geleerd
over de ruimte. Met prentenboeken, filmpjes, spelletjes en
verhalen nemen wij de kinderen dagelijks mee op reis naar
de ruimte. Buiten op het plein worden deze verhalen
enthousiast nagespeeld door de kinderen. 

Door deze lessen hebben wij geleerd dat een raket onderweg
naar de werkplek in de ruimte allerlei raketonderdelen
afstoot en dat uiteindelijk alleen de kleine stuurcabine op de
aarde terug zal keren met de astronauten. Dat wij acht
planeten in ons zonnestelsel hebben: Mercurius, Venus, onze
Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunes. Dat je
als astronaut eerst heel veel jaren op de aarde moet oefenen
voor je echt naar de ruimte mag en sommige astronauten
komen zelfs nooit in de ruimte. 

En wist u dat het in de ruimte elke zaterdag schoonmaakdag
is? Dan wordt de hele raket met een stofzuiger uitgezogen om
de dode haren en huidcellen van de astronauten te
verwijderen, anders zou het een vieze zwevende bende
worden.



MOESTUIN
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De 10 genomineerde prentenboeken staan
centraal in onze mediatheek.

Wij zijn weer begonnen met de tuinles. Fijn dat de kinderen weer naar
school kunnen! En de tuinjuf ook weer… De tuin is echt in winterrust. Toch
zijn er nog eetbare gewassen te vinden, al zijn ze soms wat ongebruikelijk:
hondsdraf, een bodembedekkende plant met mooie blauwe bloempjes in het
voorjaar. De bijen zijn er gek op. De blaadjes kun je als spinazie eten. Je moet
er alleen niet teveel van eten. De citroenverbena is in de kerstvakantie bij
15 graden een beetje uitgelopen. De kleine blaadjes smaken sterk naar
citroen. Gedroogd kun je er thee van maken. Er bloeien ook nog wat
goudsbloemen. Je kunt de bloemblaadjes eten. Die hebben een hele eigen
smaak. Als je met een paar blaadje over je hand wrijft, ruikt het lekker. Ook
de kleine veldkers, die hier en daar spontaan opkomt, kun je eten. Ze
barsten van de vitamine C!

A n o u k

NIEUWS UIT DE MEDIATHEEK
Van 26 januari tot 6 februari zijn de Nationale Voorleesdagen 2022. 
De 10 genomineerde prentenboeken staan centraal in onze mediatheek.
‘Maar eerst ving ik een monster’ van Tjibbe Veltkamp en Kees de Boer is
het Prentenboek van het Jaar 2022. 

Boekenpluim voor de onderbouw:  
Maar eerst ving ik een monster, geschreven door Tjibbe Veltkamp met 
illustraties van Kees de Boer
Dit is een kort verhaal. Waarom is het kort? Omdat het bedtijd is. Het
verhaal gaat over jou. Jij ging slapen. En toen was het verhaaltje alweer
uit. Ja, maar eerst ving ik een monster. Een monster? Lees maar gauw.

Boekenpluim voor de middenbouw: 
Mama is minister president, geschreven door Marieke Visser
Adam vindt zichzelf niet erg dapper, maar door een noodgeval, gaat dit
helemaal veranderen. En hij helpt daarbij zijn moeder, die minister-
president is. Een spannend en grappig boek, waarbij je iets leert over de
politiek en dat iedereen talenten heeft.

Boekenpluim voor de bovenbouw:  
Waya en de wolf, geschreven door Jonne Kramer
Een prachtig verhaal over Waya en zijn beste vriend, een wolf. Samen
beleven ze een spannende tocht, waarin steeds meer duidelijk wordt over
de familie van Waya. Het is een hartverwarmend verhaal vol avontuur,
vriendschap, doorzettingsvermogen en lef.


