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Algemeen nieuws
In deze nieuwsbrief krijgt u informatie
over diverse activiteiten die de
komende weken plaatsvinden.
Houdt u ook de website en onze
Facebookpagina in de gaten voor
nieuwtjes en foto’s van activiteiten?
Verlenging sluiting basisscholen
De scholen voor basisonderwijs
moeten langer dichtblijven. In elk geval
tot en met vrijdag 5 februari.
Wat er daarna zal gebeuren, is op dit
moment nog niet duidelijk. Wij hopen
alle kinderen maandag 8 februari weer
op school te mogen ontvangen.
De groepsleerkrachten zullen in elk
geval tot en met vrijdag 5 februari
onderwijs op afstand blijven verzorgen
op de manier waarop u dit van hen
gewend bent. Alle afspraken zoals
eerder gemaild, worden dan ook langer
doorgetrokken.
Alle eerder gemailde zaken omtrent de
noodopvang blijven de komende
periode van kracht.
Wij zullen er met elkaar nog wat langer
de schouders onder moeten blijven
zetten. Heel veel succes met alles, houd
vol!

De Nationale Voorleesdagen

Afgelopen woensdag zijn ‘De
Nationale Voorleesdagen’ gestart.
Het voorlezen is net zoals het
zelfstandig lezen erg belangrijk voor
de kinderen.
Van jong tot oud blijft het heerlijk en
leerzaam om naar een mooi,
spannend of misschien wel grappig
verhaal te luisteren.
Daarom willen wij, ook op de Noord,
deze dagen extra aandacht besteden
aan het voorlezen.
Tijdens deze dagen kunt u op
Facebook iedere dag boekentips van
al onze juffen en meesters vinden.
Misschien zit er voor u thuis nog een
leuk boek tussen. Ook zal in de
onderbouw het prentenboek van het
jaar ‘Coco kan het!’ van Loes
Riphagen in de online lessen voorbij
komen. Op de website van De
Nationale Voorleesdagen zijn
verschillende boekentips te vinden en
daar kan er ook geluisterd worden
naar Prinses Laurentien. Zij leest het
prentenboek van het jaar voor.
www.nationalevoorleesdagen.nl.

Belangrijke data:
☺ Vrijdag 12 februari ontvangt u de
volgende nieuwsbrief
☺ Donderdag 18 februari ‘Studiedag
voor het team’, alle leerlingen zijn vrij
☺ Vrijdag 19 februari t/m 26 februari
‘Voorjaarsvakantie’

Onderwijs op afstand!
De kleuters van de Gekko’s zijn ook de
afgelopen weken gestart met het
thema ‘Ruimte’ en daar horen
natuurlijk raketten bij. Er wordt thuis
hard gewerkt en wij hopen natuurlijk
dat dat zo blijft! De juffen kunnen niet
wachten tot alle mooie werkjes in de
klas opgehangen kunnen worden.

Onderwijs op afstand!
De Gorilla’s hebben de afgelopen
weken hard gewerkt thuis. De
kinderen hebben o.a. een woordweb
gemaakt en raketten gebouwd.
Ga zo door Gorilla’s!

De Guppy's gaan als een raket!
Er wordt thuis hard gewerkt aan het
thema 'De Ruimte'.
Wat een sterretjes allemaal!

Naast het harde werken in de
schriften, doen de kinderen in groep
3 ook elke dag mee met de tip van
de dag. We doen van alles, zoals:
Knutselen, bewegen, liedjes zingen,
Engels, voorwerpen zoeken met de
letters, leerzame computerspellen.

Groep 3/4 is hard aan het werk thuis!
Iedere dag krijgen ze online instructie
en daarna gaan ze zelf aan de slag.
Uit de werkboekjes, maar ook met
andere opdrachten zoals: Sommen
maken met dobbelstenen, zoek
voorwerpen van het alfabet in huis,
teken jezelf en schrijf de
lichaamsdelen erbij, knutsel een
sneeuwvlok, een recept van bananenpannenkoekjes en ga zo maar door!
Een paar keer per week doet de juf
een spelletje online voor wie dat wil.
Complimenten aan de kinderen voor
het thuiswerken!

De kinderen van groep 4 hebben de
afgelopen weken goed gewerkt!
We hebben o.a. online een dictee
gemaakt, rekensommen tot 100 en
het spel ‘Ren je rot’ gespeeld.
Wat waren jullie enthousiast en wat
konden jullie alles snel vinden in huis!

De kinderen van groep 5A hebben de
afgelopen weken goed gewerkt!
Samen met de juf, in een klein groepje
even kijken of iedereen nog wist welke
woorden we bij spelling hadden
geleerd. Goed gedaan allemaal!
Coöperatieve werkvormen ook tijdens
het afstandsonderwijs.

Onderwijs op afstand!
De kinderen van groep 5B hebben de
afgelopen weken ontzettend hard
‘online’ gewerkt. Elke dag zitten ze met
de juffen online in Teams. Zij kregen
de opdracht om een stukje te schrijven
over ‘Het leven om je heen’ van Naut
(biologie). School wordt nu al heel erg
gemist. Wat een kanjers!

Het is natuurlijk veel leuker om de
kinderen van groep 6 in de klas en in
levende lijve te zien, maar zulke
berichten toveren toch wel een lach op
je gezicht.

De kinderen van groep 7 laten hun
mooie 3D uitvoeringen zien. Hoe je
van een platte cirkel een 3D bol kan
maken. Creativiteit in groep 7!

Wat hebben de kinderen van groep
7/8 de afgelopen weken hard gewerkt!
Naast de gebruikelijke schoolvakken
hebben zij zich deze week ook
beziggehouden met een andere
opdracht. In huis zijn de kinderen op
zoek gegaan naar een voorwerp bij
elke letter van het alfabet. Dit heeft
fantastische resultaten opgeleverd! Er
zijn zelfs huisdieren (liefdevol) ingezet
om de opdracht te voltooien.
Goed gedaan kanjers!

De kinderen van groep 8 hebben
naast rekenen, taal, spelling, lezen,
Engels en Naut ook getekend.
Ze mochten kiezen uit een robot
(thema Naut) of een graffiti maken van
hun naam. Er zijn zelfs kinderen die
beide opdrachten gedaan hebben.
Trotse juf!

