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8 februari 2019
AGENDA
Za 09/02
Ma 11/02
Di 12/02
Woe 13/02
Do 14/02
Vrij 15/02

Oud Papier

BIJBELVERHALEN
ONVEILIG

Johannes 6: 16-21, 7: 1-17 en 8: 1-11
In de verhalen van deze week gaat het over mensen die verlangen
naar veiligheid. De leerlingen van Jezus komen in een storm op
het meer terecht. Een vrouw wordt betrapt op overspel en bij
Jezus gebracht met de vraag of ze gestenigd moet worden. In
beide situaties zorgt Jezus voor veiligheid. Maar dat neemt niet
weg dat ook hijzelf de onveiligheid kent: Tijdens het
Loofhuttenfeest blijkt dat zijn leven gevaar loopt.

TAFEL VAN DE WEEK – GROEP 4

TAFEL VAN DE WEEK – GROEP 5 t/m 8

t/m
Jubileumkoffer: oma’s gezocht
In koffer 13 van de 25 koffers die we dit jaar openen ivm ons jubileum zat de leuke activiteit: voorlezen
door 25 oma’s. Er hebben zich al een paar oma’s opgegeven maar nog lang niet genoeg. We hebben dit
voorlezen gepland op Valentijnsdag 14 februari na de pauze om 10.30 uur. Oma’s mogen zelf een boek
meenemen of een boek lenen op school. Het voorlezen hoeft max. een kwartier te duren. Iedere oma leest
voor aan een groep van ongeveer 8-10 kinderen verdeeld over alle groepen. Voor vragen en opgave kunt u
terecht bij Mieke van Herwijnen (groep 1).
Bedankje
Iedereen bedankt voor de mooie tekeningen/kaart.
Heel fijn om te zien dat jullie aan ons gedacht hebben.
Leida Luchies en (klein) kinderen
Instroomgroep
Deze weken werken we over de winter. We knipten en plakten een sneeuwman van wattenschijven. De
resultaten zijn erg mooi geworden. We werkten ook met een thermometer en zagen iedere dag de

temperaturen schommelen. Volgende week maken we een ander winterwerkje. Daarvoor heeft ieder kind
een schoongemaakte, etiket loze glazen pot MET deksel nodig. Graag maandag inleveren. B.V.D.
Groep 1
Het is winter, bibber, bibber, en ik bibber, bibber, bibber, want buiten is het koud. Dit is de beginregel van
een liedje dat we hebben geleerd. En het vertelt gelijk waar we over werken. Wanneer is het winter? Als
het koud is. Soms is er ook sneeuw, maar ook als er geen sneeuw is, is het winter. De kinderen hebben
helemaal zelf een sneeuwpop geknutseld van wit papier, krijt en knoopjes. En er hangen draden met dikke
sneeuwvlokken in de klas aan de hoepels. Geregen met naald en draad en watten.
Volgende week gaan we het hebben over iglo’s en kale bomen. Ook dat hoort bij de winter.
We zijn begonnen met rijmen. Kip-wip, fluit-spuit, haan-maan. Leuk om thuis ook eens voor te doen en
samen te doen. Rijmen met namen probeer ik op school te vermijden omdat dat niet altijd leuk is voor
kinderen. Ze mogen wel rijmen met onzinwoorden (woorden zonder betekenis), bijvoorbeeld: schaar-laar,
poes-koes.
Groep 2
We werken over het thema Winter. In de lettermuur zit de letter ‘b’ van bibberen. Afgelopen week hebben
we op verschillende manieren wintertafereeltjes gemaakt. De komende week gaan we proberen om
samen iglo’s te bouwen.
Groep 3
Maandagmiddag hebben we zwerfafval gezocht, dit was de opdracht die we kregen na de voorstelling over
Nico en zijn kliko. De foto staat bij groep 3-4.
Groep 3,4
Maandagochtend hadden we na de pauze een superleuke workshop. We hebben kennis gemaakt met
optische illusie. Kinderen mochten zelf fotograferen en ze mochten zelf bedenken hoe ze op de foto
wilden. Eén ding kregen ze als opdracht en dat was dat ze zelf klein moesten lijken op de foto! Dat is bij
iedereen gelukt, we hebben erg mooie resultaten!

In de middag gingen we op zoek naar zwerfafval. Het zal je verbazen hoeveel afval er nog te vinden is in
Noordscheschut. De kinderen hebben hard hun best gedaan en de foto met al ons zwerfafval is opgestuurd
naar de gemeente. Wij zijn benieuwd wat voor beloning we krijgen!

Groep 5
Juf Denice
Afgelopen maandag en dinsdag is juf Denice gestart bij ons in de klas. De eerste helft van dit schooljaar
heeft zij stagegelopen bij groep 7. Vanaf nu komt ze bij ons. We vinden dit allemaal erg leuk en we weten
zeker dat we er met z’n allen een leuke, leerzame tijd van gaan maken !!
Toets aardrijkskunde
De samenvatting van aardrijkskunde is afgelopen maandag ook weer mee naar huis gegaan. Aankomende
maandag, 11 februari, hebben we de toets. Veel succes met leren nog!!
Tafeldiploma’s 
En er zijn er weer drie die het tafeldiploma behaald hebben!! Knap
gedaan, jongens!!
Gefeliciteerd met jullie diploma!!

Dammen
Het heeft even geduurd, maar morgen is het zover!! Het Drentse
damkampioenschap. Omdat zowel groep 5 als groep 6 de voorronde
heel goed heeft gespeeld, zijn beide teams door naar het Drentse
kampioenschap. Dit zal morgen plaatsvinden. Heel groep 5 wenst
onze damtoppers veel succes voor morgen!!

Groep 7
Voorstelling
Gisteren zijn we naar de voorstelling ‘Stormkracht’ geweest in de Tamboer. Het verhaal ging over de
watersnoodramp uit 1953. De twee acteurs schakelden van de ene rol naar de andere: een deftige burgemeester,
een oude vrouw op zolder, een hele domme telegraafbeambte, een dronken dijkgraaf, een stoere kastelein en nog
vele andere rollen...

Toets Engels
Maandag hebben de kinderen een toets Engels over hoofdstuk 2. Succes met leren!
Drentse kinderjury
Woensdag was Aletta in de groep om een aantal boeken te introduceren. Deze boeken mogen we allemaal
lezen en beoordelen. De groep is enthousiast aan het lezen, leuk!
Groep 6
Spreekbeurt
De kinderen krijgen twee weken voor de datum van de spreekbeurt een kopie met uitleg mee over het hoe
en wat. Ook heb ik dit overzicht per mail verstuurd naar alle ouders. Zo kun je het al eens inzien. Op
vrijdag 15 februari is Ilse en op vrijdag 1 maart is Naomi Smit aan de beurt.
OUD PAPIER
Zaterdag 9 februari komen de perskraakwagens weer langs om het oud papier op te halen.
Van De Regenboog zijn de volgende ouders aan de beurt om hierbij te helpen:
Rode route:
Gele route:

Roelof Zantingh
Alfred Koster

De wagens starten om 9.00u bij de familie Benjamins, Molenweg 39.

