CBS De Windroos
Barklaan 10
9934 JT Delfzijl
Telefoon: (0596) 617 487
E-mail: info.windroos@noordkwartier.nl

Algemeen
Agenda
Woensdag 18 april

Margemiddag, leerlingen 12.15 uur vrij

Vrijdag 20 april

Koningsspelen

Donderdag 26 april

Margedag, leerlingen vrij

Vrijdag 27 april t/m 13 mei

Meivakantie

Nieuwsbrief •week 15 & 16•2018•

Met de wind mee

Hulp bij Koningsspelen
Beste ouders, opa's en oma's,ooms en tantes,
Op vrijdag 20 april vinden weer de Koningsspelen plaats.
Op school doen wij hier natuurlijk ook aan mee.
Net zoals vorige jaren willen wij er weer een groot succes van
maken, maar daar hebben wij wel uw hulp bij nodig.
Voor het begeleiden van de groepje zijn 18 personen nodig.
Wie wil ons meehelpen? Ook enthousiaste opa's, oma's,ooms en tantes of een ieder
die mee wil helpen is van harte welkom!
Geef u gauw op via de mail bij juf Marlon of juf Evelien. Of op de lijst bij de deur van
de onderbouw.
De Koningsspelen zijn voor groep 2 t/m 8.
We horen graag van u!
Met vriendelijke groet,
Juf Marlon> ma.wolters@noordkwartier.nl
Juf Evelien> e.de.wijk@noordkwartier.nl

Nieuws uit de groepen
Vlindergroep
Paasviering: We kunnen terug kijken op een hele fijne en gezellige dag. Het eerste
deel van de ochtend stond in het teken van de Bijbelse viering, het tweede deel hebben we onder begeleiding van de paashaas eieren gezocht en konden we nog naar
pasgeboren geitjes kijken. De pannenkoeken waren heerlijk.
Thema: Het lijkt allemaal nog ver weg, toch werken we de komende tijd over Moederdag. (Moederdag valt op de laatste zondag van de meivakantie) Voor de moeders
komt er nu een spannende en geheimzinnige tijd aan.
Taal/lezen: We leerden de letter (klank) S van slang.
Rekenen: We herhalen het synchroon tellen.
Fijne weken gewenst!
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Nieuws uit de groepen
Bijengroep
Als deze nieuwsbrief verschijnt hebben we Pasen achter de rug en nog 3 weken te
gaan tot de meivakantie. De afgelopen week en de komende week verwonderen we
ons over de veranderende natuur in de lente. We leren liedjes, horen verhalen en
knutselen over alles wat te maken heeft met de lente. Samen met Mollie de Mol
herhalen we de klankgroepen, met Hennie de Hen gaan we nog een keer eieren
tellen en van Tante Truus leren we 3D vormen bij 2D vormen zoeken.
De weken voor de meivakantie werken we over het verkeer. We leren hoe we veilig
kunnen oversteken, bekijken verkeersborden en onderzoeken wat gevaarlijk is in de buurt. Dit thema sluiten we dinsdag
24 april af met een voorstelling van Veilig Verkeer over Paolo de Zebratemmer.
Houdt u er rekening mee dat de kinderen woensdag 18 april om 12.15 uur vrij zijn i.v.m. een margemiddag? Donderdag 26
april, de dag voor koningsdag, zijn de kinderen ook vrij.
Vrijdag 20 april zijn er koningsspelen op school. Informatie hierover leest u elders in de nieuwsbrief.
Groep 3
Twee weken geleden zijn we weer naar de bibliotheek geweest. Dit is altijd een gezellig uitje voor de kinderen. De gekozen
boeken worden dan ook veel gelezen in de klas.
Met rekenen hebben we geleerd dat als je met de som 5+2 weet, ook de som 15+2 kan maken en zelfs nog grotere sommen. Wat vonden ze dit interessant! Er werd hard gewerkt aan de opgaven en wat zijn ze trots.
Met lezen zijn we begonnen met woorden die eindigen op aai, ooi en oei. Dit is nog best lastig want je hoort toch echt de
'j' op het einde van het woord, maar je schrijft de 'i'. Deze woorden leren we ook direct te schrijven. We zien dat al veel
kinderen alle woorden aan elkaar schrijven. Wat knap van ze!
We kijken ook terug op een zeer geslaagd paasfeest met elkaar. Gelukkig was het droog en konden we lekker buiten eieren
zoeken.
Groep 4/ 5a
De kinderen van groep 5a en groep 5b hebben meegedaan aan het muziekproject. Vorige week woensdag hebben ze dit
samen met Muziekvereniging Wilhelmina afgesloten met een concert in Farmsum. Het was geweldig jongens en meisjes.
Vandaag staat de afsluiting van het dansproject voor alle groepen op het programma. We hopen op mooi weer, want we
gaan buiten optreden. De kinderen van onze groep hebben een dans over voorzetsels en een dans over verschillende balsporten voorbereid.
De kinderen van groep 5a doen vrijdag mee aan de afsluiting van Scoor een Boek, samen met groep 5b en 6. We zoeken
ouders die mee willen helpen. Zie ook de mail die u hierover ontvangen heeft.
Afgelopen woensdag zijn we allemaal weer mooi op de foto gekomen. Binnenkort ziet u de resultaten.
Weekhulpen in de week van 9 april: Valérie en Tess
Weekhulpen in de week van 16 april: Joost en Leroy.
We wensen iedereen hele fijne weken!
Groep 5b/ 6
Wat een geweldige Paasviering. De kinderen hebben genoten.
Toetsen
Woensdag 11 april maken de leerlingen de toets wereldoriëntatie onderdeel “Ontdekkers en Hervormers”. De leerlingen
hebben donderdag 29 maart de samenvatting mee naar huis gekregen om te oefenen voor de toets. De toets is niet doorgegaan op woensdag 4 april en donderdag 5 april omdat vele kinderen in het Paasweekend niet konden leren, ook werden
leerlingen uit de klas gehaald voor de schoolfoto.
Binnenkort maken de leerlingen de taaltoets 4, daarna beginnen de leerlingen met boek B.
Met rekenen zijn de leerlingen al met boek B begonnen.
Woensdag 11 april maken de leerlingen de toets spelling blok 5.
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Nieuws uit de groepen
Vervolg Groep 5b/ 6
Spreekbeurten
In week 14/15 komt er een nieuwe spreekbeurtenlijst met namen van de leerlingen die hun spreekbeurt nog niet hebben
gehouden. Die lijst wordt op de deur van het lokaal geplakt. Omdat juf Annemarie ziek was moesten er helaas een aantal
spreekbeurten uitgesteld worden.
Boekbespreking
Dinsdag 10 april: Charity
Tafeldiploma
Er zijn nog leerlingen die nog geen tafeldiploma hebben ontvangen. De leerlingen oefenen de tafels t/m 10 tijdens
“automatiseren”. Enkele leerlingen hebben in week 13 een tafelkaart meegekregen naar huis om te oefenen. De bedoeling
is dat de leerlingen elke maandag de tafelkaart mee naar school nemen. Kennen de leerlingen alle tafels, wordt het tafeldiploma uitgereikt. Binnenkort krijgen de leerlingen ook een deelkaart mee naar huis. Om de deelsommen te kunnen maken
is het heel belangrijk dat de leerlingen de tafels kennen.
Speelgoed op school
De leerlingen mogen geen speelgoed mee naar school. Meegenomen speelgoed leidt tot te veel onrust in de klas/de
groep.
Afsluiting scoor een boek
Op vrijdag 13 april vindt de afsluiting van Scoor een Boek plaats op de sportvelden bij NEC in Delfzijl. Omdat het om een
grote groep leerlingen gaat zoeken we ouders die mee willen helpen. Natuurlijk gaan er ook leerkrachten mee. De activiteiten vinden plaats van 10.30 tot 11.45. We vertrekken vanaf school om 10.15 uur. U kunt zich opgeven bij juf Anneke.

3

‘Samen School Zijn’

Nieuwsbrief • week 15 & 16 •

