Nieuwsbrief 01

Verrekijker
nieuws
Sinterklaasviering
Dit jaar bracht Sinterklaas een bezoek
aan Restaurant de Verrekijker en heeft
hij genoten van een heerlijk 5-gangendiner in de vorm van een toneelstuk,
versjes, muziek- en dansoptredens. De
Sint en zijn Pieten hebben genoten en
waardeerden elke gang met een ster!
Foto's van de viering kunt u vinden op
het Ouderportaal.

Wist u dat...
... de sinterklaasviering erg geslaagd
was? Speciaal bedankt aan de OR en
de werkgroep.
... wij dit jaar een coronaproof
kerstbrunch organiseren met alle
kinderen?
... wij momenteel bezig zijn met de
thema's 'Restaurant' en 'Lekker fit?'
... juf Suzan (19-12) en meester Ivo
(24-12) deze maand jarig zijn?
... wij iedereen alvast een hele fijne
kerstvakantie wensen?

09/12
2020
Coronapost van Rosalyn en
Lieve

Om eenzame ouderen en andere
mensen in deze moeilijke tijd een hart
onder de riem te steken, bedachten
Rosalyn en Lieve uit groep 7 een leuke
actie. Zij hebben kaarten geschreven
met een spreuk of een opbeurende
tekst, die ze bij mensen in de bus gaan
doen. Ook de leerkrachten van de
Verrekijker kregen een mooie kaart.
Bedankt meiden! Wat een mooie gebaar.

Quote:
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Groep 1/2
Wij gaan uiteten!
Na de herfstvakantie zijn we gestart met het thema ‘Wij gaan uiteten!’ In de groep
hebben de kinderen een restaurant ingericht. De kinderen hebben nagedacht over
de gerechten die zij in het restaurant willen eten. Deze gerechten hebben de
kinderen in het atelier gemaakt. Ze hebben geleerd dat er voor- , hoofd- en
nagerechten zijn. Van deze zelfgemaakte gerechten maakten we foto’s, zodat we
ook menukaarten konden maken voor ons restaurant!

Nu het restaurant is
ingericht en de
gerechten zijn gemaakt,
zijn de kinderen volop
aan het spelen. Ze
nemen de rol van gast,
ober of kok aan.
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Ook hebben de kinderen al een heleboel lekkere dingen gekookt en gebakken in
de klas. We maakten samen appelflappen, kloppudding en groentesoep. De
groentesoep was niet alleen voor onszelf… maar ook voor Sinterklaas! We kregen
een wortel en soeplepel, maar wisten niet wat we ermee moesten doen... Tot we
een gedichtje van de Sint kregen met een bijpassend recept. Eerst nog even
boodschappen doen en daarna gezellig samen het soepje maken! Als bedankje
kregen we pepernoten van de Sint. Hij vond de groentesoep TOP!

Aangezien Sinterklaas liet weten dat groentesoep zijn lievelingssoep is, zullen we bij
de Sinterklaasviering op 4 december een ‘dansend soepje’ uitbeelden. We gaan de
komende week nog heel goed oefenen! De attributen voor het optreden zijn in de
maak…
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Groep 3/4
In groep 3/4 zijn we de afgelopen weken volop bezig geweest met het thema
Restaurant.
Bij de start van het thema moesten de kinderen raden waar het thema over zou
gaan, a.d.h.v. de vraag: Waar ben ik? Juf Suzan was bij De Prairie en gaf
antwoorden op de vragen van de klas en soms ook een tip of liet even kort iets
zien. Daarna hebben we een mindmap bij het thema gemaakt en samen een
prachtig restaurant gebouwd in de klas. We zijn aan de slag gegaan met allerlei
vragen, zoals: Hoe reserveer je in een restaurant? Wat vraagt een ober aan zijn
gasten? Hoe gedraag je je netjes in een restaurant? en Wat is het favoriete
hoofdgerecht en nagerecht van onze klas? Over hun eigen lievelingsgerechten
hebben de kinderen super leuke verhalen geschreven, die we aan elkaar hebben
voorgelezen in de kring. Ook hebben de kinderen geleerd wat er hoort bij een voorhoofd- en nagerecht, en hebben ze hiervan collages en eigen menukaarten
gemaakt tijdens het hoekenwerk. Toen de Sint in het land kwam, hebben we
brieven geschreven om hem uit te nodigen in ons restaurant en we maakten mooie
sinterklaasgedichtjes. Ook oefenden we volop voor onze optredens voor
Sinterklaas en zijn pieten, waar ze van mochten genieten toen ze in restaurant De
Verrekijker op bezoek kwamen.
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Groep 3/4
De kinderen van groep 3 hebben met rekenen geleerd hoe ze + en - sommen
kunnen uitrekenen en kunnen zelfs al eigen sommen bedenken. Hierbij gaat het
vooral om de sommen t/m 10, waarbij we veel gebruik maken van het rekenrekje.
De kinderen van groep 4 hebben met rekenen geleerd om + en - sommen uit te
rekenen over het 10-tal heen. Ook heeft groep 4 al de tafel van 2, 5 en 10 geleerd
en nu komt de tafel van 3 aan bod.
We bedenken met spelling elke week eigen woorden die bij een categorie passen.
Met deze woorden gaan de kinderen vervolgens aan de slag. Ook groep 3 doet
hier sinds kort al aan mee en kan deze woorden ook al gebruiken voor het
flitsdictee in tweetallen. Wisten jullie dat groep 3 inmiddels zelfs alle letters al heeft
geleerd? Dit thema hebben ze de woorden: zout, vuur, friet, saus, ring, bank en
licht geleerd. Hierbij zijn ou, uu, ie, au, ng, nk en ch de nieuwe letters. Deze kanjers
gaan echt als een speer vooruit! Ook in groep 4 wordt elke ochtend tijdens het
LIST-lezen vol enthousiasme gelezen.
We zijn lekker creatief bezig geweest met het maken van heerlijke nagerechten
van klei en ontwierpen de meest prachtige coupes tijdens de tekenlessen, zoals
jullie op de foto kunnen zien. De komende weken gaan we ons voorbereiden op de
culinaire afsluiting van ons thema: de kerstbrunch. Wat hebben we er al zin in!
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Groep 5 t/m 8
Surprises
Na de gezamenlijke sinterklaasviering werd er
vrijdag 4 december in groep 5/6 spelletjes
gedaan. In groep 7/8 werd een sinterklaasquiz
gehouden. 's Middags stond de surprise op het
programma. We hebben een gezellige dag
gehad en waren verrast door alle mooie creaties!
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Groep 5 t/m 8
Thema 'Lekker fit!'
Momenteel zijn we in de groepen 5 t/m 8 bezig
met het thema ' Lekker fit!' , waarin voeding,
beweging en mentale gezondheid centraal staan.
Tijdens dit thema hebben we....
Een 'mindful' boswandeling gemaakt.
Een smaaktest gedaan waarbij we
biologische en niet-biologische producten
met elkaar hebben vergeleken.
Een klassenmindmap gemaakt.
Eigen onderzoeksvragen opgesteld.
Een beweegbingo gedaan.
Groenten en fruit kleiwerkjes gemaakt.
Een groenten-/fruitportret gemaakt.
Onderzoeksvragen opstellen

Samen kijken naar de 'vlog' van Lars (gr. 7) en Imke (gr.
6) die samen met juf Nienke biologische en nietbiologische producten kochten bij de Spar

Wandelen in Heijkersbroek

Smaaktest
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