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Meivakantie
Ouderraadvergadering
2e Pinksterdag -

school is gesloten

~ Schoolnieuws ~
Sportdag
Bij het versturen van deze nieuwsbrief hebben inmiddels alle leerlingen
fluitend de school verlaten en is de vakantie begonnen! Het was een
gezellige en sportieve ochtend, zo was sv MEC’07 aanwezig voor een
voetbalclinic, was Activitas aanwezig voor een korfbalclinic en stonden er
verschillende Hollandse spellen klaar. We willen iedereen bedanken voor hun
aanwezigheid en samenwerking, want IK+JIJ=WIJ
Een kijkje in de school
Normaal staat de deur altijd open, maar nu is de deur al geruime tijd gesloten
en kunt u alleen op uitnodiging de school in komen. Velen van u heeft de school dan ook al een tijdje
niet van binnen kunnen zien. Vandaar dat we in deze nieuwsbrief een aantal foto’s plaatsen van
veranderingen die hebben plaatsgevonden.
Leren is voor ons meer dan het zitten aan je tafel en het leren uit boeken. Leren
is voor ons ervaren en ontdekken. Hierbij is het belangrijk dat leerlingen actief
betrokken worden bij het leerproces. Om goed te kunnen leren, heeft een leerling
een rijke, krachtige en betekenisvolle leeromgeving nodig. Aan die rijke
leeromgeving hebben we dit schooljaar hard gewerkt. Zo is onze bouwhoek twee
keer zo groot geworden en zijn er in de huishoek meer mogelijkheden gekomen
waarmee kinderen zelf hun spel kunnen sturen. Zo kan de huishoek momenteel
veranderen in de praktijk van de dierenarts, een kapsalon of kasteel.
De gangen bij groep 3-4 zijn meer bij de klas betrokken. Op de middelste foto
werken ze aan het thema ‘Bouwen’ en rechts is er een extra werkplek gecreëerd.

Spelen in de hoeken is ook niet meer alleen voor
de leerlingen van groep 1-2, maar ook in de
hogere groepen wordt dit gedaan. Er is een
constructiehoek gecreëerd waar leerlingen met
lego en k’nex aan de slag kunnen. De ene keer
mogen ze vrij bouwen en een andere keer is er
een opdracht aan verbonden.
Daarbij hebben we op de gang een boekenkast
en een werkplek gemaakt waar beide groepen
samen kunnen werken. Nu we in bubbels werken
geven leerlingen aan dit samenwerken echt te
missen en we hopen dit weer snel op te kunnen
starten.

Er staan in de toekomst nog veel meer veranderingen en wensen op de
planning, zoals nieuw meubilair voor groep 3-4. We hopen u snel weer
welkom te kunnen heten in de school, zodat u de veranderingen zelf kunt
bekijken!

~ Overig nieuws ~

