
Jacob Maris Post

5 t/m 16 oktober
Kinderboekenweek, thema Gi-Ga-
Groen 

12 oktober
Boeken- en kledingruilbeurs

15 oktober
Theatervoorstelling op school
'Plastic Soep' (alle klassen)

19 oktober 
Open dag

19 oktober
Informatiemiddag

22 t/m 30 oktober 
Herfstvakantie

31 oktober 
Studiedag, leerlingen vrij

JACOB MARIS EN GI-GA-GROEN

 O K T O B E R  2 0 2 2

De kop is eraf, de eerste weken van school zitten er al weer op.
Afgelopen periode hebben wij veel geleerd over Jacob Maris.
Schilder van de Haagse school, aquarellist en beroemd om zijn
wolkenluchten. Het project hebben we afgesloten met een
tentoonstelling. Fijn om te zien dat er heel veel papa's, mama's,
opa's, oma's en andere geïnteresseerden zijn komen kijken. De
leerlingen hebben prachtige kunstwerken gemaakt van
panorama's tot kijkdozen, mixed media en toneel. Er was veel te
zien en te horen.

De kinderboekenweek is geopend en iedereen was in het Gi-Ga-
Groen verkleed! We hebben de week geopend met het zingen van
het kinderboekenweeklied en vier leerlingen hebben het
kinderboekenweekgedicht voorgedragen. In de klassen zal de
komende twee weken aandacht gegeven worden aan
verschillende kinderboeken. Daarnaast organiseren we op 12
oktober een boeken- en kledingruilbeurs en op 15 oktober komt
er een buikspreekster op school die voor alle klassen een
voorstelling geeft. Jacob Maris kleurt even Gi-Ga-Groen!

Team Jacob Maris

AGENDA



POST UIT DE ONDERBOUW

POST UIT DE MIDDENBOUW

OPEN DAG EN INFORMATIEMIDDAG
Woensdag 19 oktober van 09.00 tot 11.00 uur organiseren wij een open
dag voor ouders en kinderen die zich aan het oriënteren zijn op een
basisschool. Tijdens de open dag kunnen de gezinnen een kijkje komen
nemen onder schooltijd. Ouders en kinderen zien dan hoe er lesgegeven
wordt en hoe de leerlingen werken, om zo goed de sfeer te kunnen
proeven van de school. Mocht u gezinnen in uw omgeving kennen die zich
aan het oriënteren zijn op een basisschool, kunt u ze natuurlijk
uitnodigen!

Diezelfde middag is er een informatiemiddag voor u, de ouders van Jacob
Maris. Van 12.45 tot 13.45 uur laten de leerkrachten o.a. zien hoe zij
werken met Montessorimateriaal.  Meer informatie volgt via de app.
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In de onderbouw werkten we de afgelopen periode
in het thema 'kunst'. We hebben veel geleerd over
Jacob Maris. Er zijn prachtige wolkenschilderijen
gemaakt en we hebben buiten getekend. De
kinderen hebben geëxperimenteerd met
verschillende kwasten en penselen, vormen
benoemd en gezocht en onze buitentekeningen met
waterverf ingekleurd. Tijdens de 'Zie jezelf en zie
elkaar dag' hebben we een panorama schilderij
gemaakt, zoals het beroemde Panorama Mesdag in
Den Haag. De kunstwerken heeft u kunnen
bewonderen tijdens de tentoonstelling. 

Tot de herfstvakantie werken we in het thema
'recyclen'. We produceren met z’n allen ontzettend
veel afval, maar waar gaat dat afval naar toe? Wat
kun je er allemaal mee? Dat zijn vragen die we gaan
beantwoorden in de komende periode. 

Groep 4 gaat op donderdag naar
schoolzwemmen. Tijdens schoolzwemmen
moeten ze onder andere door een gat duiken.
"Aan het begin van de zwemles is het nog niet
leuk, want dan is het koud" vertellen de
kinderen. De leerlingen zijn verdeeld over het
diepe en ondiepe bad. Als je voor je A-diploma
zwemt, zwem je nog met kurkjes. Soms mag je
vrijzwemmen.  En waar we super goed in zijn?
BOMMETJE!   



We zijn afgelopen periode naar de schooltuinen
geweest. We begonnen met zaaien en vier weken
later konden we al oogsten. "We hebben paprika,
courgette, hete peper en bonen geoogst "vertelt
een leerling. Hij wordt aangevuld door een
klasgenoot: " we hebben bloemen gegeten en pizza
gemaakt. Het was super lekker! Sommige groenten
zijn niet lekker en worden daarom aan de konijnen
gevoerd, maar door de schooltuinen zijn er ook
groenten die toch wel lekker blijken te zijn.  

We hebben goudsbloemzalf gemaakt wat je op
schrale huid kan smeren, wel bewaren in de
koelkast. De schooltuin is opgedeeld in kleine
tuintjes die we  delen met een klasgenootje. We
hadden ook een groepstuin. 

Van alle geoogste groentes is al een lekkere soep
gemaakt in de klas. 

POST UIT DE TUSSENBOUW
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Dit is geschreven door 3 leerlingen uit de
bovenbouw. 

Groep 7 & 8 zijn op kamp geweest voor 3 dagen! 
Eerst zijn we gaan schaatsen, daarna gingen we
naar Het kamphuis toen gingen we wandelen
rond het terrein. 
Toen gingen we hutten bouwen en ons bed
opmaken daarna gingen we wat snacken en
weer aan de hutten. 
Toen gingen we eten. Om 8 uur gingen we als
avondspel levend stratego spelen dat was heel
leuk!!!  

Volgende dag 
Gingen we ontbijten met brood en beleg. Toen
mocht je weer verder aan de hut. Daarna
werden we in drie groepen verdeeld. Bij juf
Marjolein gingen we schilderen en bij juf
Sandrine dansen en bij meester Mark drama. We
gingen toen lunchen, toen hadden we sportdag.
In de avond hadden we bonte avond, Ze hadden
chips en frisdrank. 
 
volgende dag 
Toen we wakker werden gingen we ontbijten,
toen gingen we inpakken en opruimen. Onder
weg gingen we zwemmen. 

POST UIT DE BOVENBOUW

In bomen klimmen en diersporen zoeken in het bos, zandkastelen maken of vliegeren op het strand, een hut
bouwen of picknicken in het park of vogels spotten en een moestuintje maken in je eigen tuin. De natuur is
overal om ons heen. Buiten is er van alles te ontdekken en te doen. 
Er zijn heel veel boeken die kinderen helpen een echte natuurheld te worden. Ga mee op avontuur om al het
moois van de natuur te zien! Leer over bijzonder dierenweetjes in informatieve boeken, dompel je onder in
spannende verhalen over woeste buitenavonturen of verwonder je over prachtige natuurillustraties in
prentenboeken. Kom daarna mee naar buiten.
 
De Kinderboekenweek 2022 is gi-ga-groen! 

KINDERBOEKENWEEK: GI-GA-GROEN


