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Paasontbijt
Vanochtend hebben we genoten
van een heerlijk paasontbijt,
verzorgd door de OR. In alle klassen
stonden broodjes, fruit, eitjes en nog
veel meer lekkers klaar. We gaan
met een goed gevulde buik het
paasweekend in!

We wensen alle ouders en kinderen
en heel mooi paasweekend toe.
Geniet van het zonnige weer en de
gezelligheid samen.
Team de Verrekijker

Startprikkel
In de groepen 3 t/m 8 is er een begin
gemaakt met het nieuwe thema 'Ter
land, ter zee en in de lucht' en 'De
fiets'. Het thema ging op een nogal
gekke manier van start. Op dinsdag 23
maart waren alle juffen namelijk
ongebruikelijk laat op school. Meester
Ivo en juf Sharay vingen de kinderen
op, die wel al allemaal op tijd op school
waren.
Gelukkig kwamen de juffen iets
na 8.30 uur alsnog op school
aan. Wat bleek? Ze waren niet
met de auto zoals normaal,
maar op de fiets, de BMX,
skates, de step en te voet!
Tsja... volgende keer misschien
iets eerder vertrekken?
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Groep 5/6 is met veel plezier aan de
slag gegaan met het zaaien van
groenten en fruit in de schooltuin. Met
liefde en aandacht werden de zaadjes
geplant, werd de grond bemest en
bewaterd. Laat de zon nu maar
schijnen!

Daarnaast werd er in de groepen
3 t/m 8 gestart met het nieuwe
thema. Eerst werden er
begrippen bedacht bij het thema,
en daarna zijn de kinderen deze
gaan categoriseren. Uiteindelijk is
er in elke groep een gezamenlijke
mindmap tot stand gekomen.
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In groep 3-4 zijn de kinderen vorige
week gestart met het thema 'De fiets'.
Een thema dat dicht bij de
belevingswereld van de kinderen ligt
en waar ze zich een goede voorstelling
van kunnen maken.

Deze week hebben de kinderen
zich verder verdiept in welke
onderdelen zitten er allemaal op
een fiets en welke soorten fietsen
er zijn. Naar aanleiding van een
foto van de eigen fiets hebben de
kinderen een beschrijving
geschreven van hoe hun fiets
eruitziet.
De komende weken gaan we
verder met de onderwerpen veilig
in het verkeer en bestemming.
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Bij de kleuters werd de klas omgetoverd tot een echte boerderij!

Er werd gekeken welke dieren er op de
boerderij wonen. Daarna werden er hokken
en een wei gebouwd en ingericht, zodat
ieder dier zijn eigen plekje heeft. De
kinderen zijn nu volop aan het ontdekken
hoe ze de dieren moeten verzorgen en wat
de dieren eten.

We zien dat de kinderen veel
plezier beleven aan het bladeren
door de boeken. In onze
boekenhoek wordt er door de
kinderen regelmatig een
rustmomentje gepakt; met een
dekentje samen even
ontspannen! Op school kunnen
de kinderen ook boekjes lenen
met hun biebpasje in de
bibliotheek. Op woensdag is er
ruimte voor de kinderen om
samen met de leerkracht een
boekje te lenen, zodat de
kinderen ook thuis kunnen lezen.

Na al dat harde werken op de
boerderij hebben de kinderen
natuurlijk ook genoten van het
zonnetje. Het was weer heerlijk
om in de zandbak te spelen!
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