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Uit de bouwen 

 

Onderbouw 

Zoals u misschien heeft gezien, zijn een aantal klassen het jaar begonnen met het maken van 

vuurwerk-tekeningen. Afgelopen donderdag zijn we met de hele onderbouw naar een 

dansvoorstelling in de Stadsschouwburg geweest. Het thema van de dans was: ronde en 

rechte/hoekige vormen, lijnen en bewegingen. Ook in de klas gaan we door op dit thema met 

dansspelletjes en lesjes/ activiteiten met (geometrische) vormen. Daarnaast gaan ze zich in de klassen 

van Robiene / Caroline en Mila verdiepen in het leven en de leefwereld van de pinguïn. Bij Sandra 

en Wendy behandelen ze het menselijk lichaam en Tatiana gaat het met de klas hebben over de 

maan(sverduistering). 

Tot slot zijn we in alle OB-klassen in de weer met de Engelse 'Winterwords' van snow en ice tot 

gloves en mittens waar we spelletjes en activiteiten mee doen. 

 

Middenbouw 

Na een succesvolle studiedag over o.a. spelling geven we in de klassen extra (groeps-)lesjes om het 

spellingbewustzijn van kinderen te vergroten. Verder hebben de middenbouwleerkrachten dit 

schooljaar een aantal werkmiddagen op woensdagmiddag waarbij we met elkaar kijken hoe we 

bepaalde onderwerpen in de middenbouwklassen vorm kunnen geven. Zo hebben we al 

opdrachtkaarten gemaakt om beeldende vorming ook in het dagelijks werken in de klas te integreren 

en hebben we het gehad over het automatiseren van het rekenen. 

Daarnaast lopen de KOO-lessen door. Dit jaar leren we over het ontstaan van het leven op aarde. 

Inmiddels zijn we aangekomen bij de ééncelligen en de meercellige. Wij zullen de hele ontwikkeling 

van het leven volgen tot aan de eerste mensen. Het hoogtepunt van de KOO-lessen zal ons driedaags 

schoolreisje naar de steentijd zijn.  

 

Bovenbouw 

Nu de kerstsfeer, na een geslaagde kerstavond weer langzaam is vertrokken uit de klassen, maken we 

ons op voor het nieuwe jaar. Voor groep 8 breekt een drukke tijd aan met het bezoeken van alle open 

dagen van de middelbare scholen en hun definitieve VO-advies.  

Groep 7 is inmiddels begonnen aan hun schooltuinenavontuur. De eerste kennismaking en binnenles 

is inmiddels al geweest. 

Daarnaast behandelen we voor de KOO de Gouden Eeuw en daarvoor zullen we begin februari een 

bezoek gaan brengen aan het Rijksmuseum, waar de kinderen in kleine groepjes een presentatie gaan 

geven over een meesterwerk uit die periode.  
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Decembermaand 

 

De school zag er dit jaar toch weer even anders uit dan anders. Het thema duurzaamheid had tot 

gevolg dat er herbruikbare naturel gekleurde doosjes zijn aangeschaft voor de versiering en dit 

naturelle thema is in de verdere decoraties voortgezet. De prachtige huisjes en de andere bijzondere, 

vaak platte decoraties kunnen we goed in de beschikbare ruimtes opslaan én dus hergebruiken. 

Dank aan een ieder die hieraan heeft meegewerkt.  

Natuurlijk ook weer dank aan jullie allemaal voor de fijne kerstpakketten / tassen.  

Dit is én blijft hopelijk een fijne traditie. 

 

 

 

Schaatsen 

 
We willen graag aanstaande maandag 21 januari alle schaatsbriefjes binnen hebben. 

Dit is van groot belang voor het tijdig reserveren van de schaatsen voor onze jaarlijks schaatsuitje  

van 16 februari. 

 

 

 

Studiedag 

 

Het schaatsen is de laatste dag vóór de voorjaarsvakantie, maar denk eraan maandag 25 februari, de  

maandag na de voorjaarsvakantie is een studiedag. 

 

 

 

Fietsen 

 

We zijn druk met het stadsdeel centrum bezig om iets te doen aan het verbeteren / vermeerderen van 

de fietsenplekken bij school. Maar daar kan u zelf ook een rol in spelen. Er staan al een hele tijd  

(kinder)fietsen op de beschikbare plekken die niet meer mee naar huis genomen worden. Als u weet 

dat het misschien om een oude fiets van u of uw kind gaat, zou u die dan alsnog weg willen halen. 

Zeker als u de fietsen wilt behouden, want binnenkort worden al deze fietsen verwijderd. 

 


