Nieuwsbrief 12

Verrekijker
Nieuws
In actie voor Oekraïne

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
De situatie in Oekraïne houdt momenteel de hele wereld in z’n greep. Oekraïners hebben
onze steun hard nodig, zowel mensen die op de vlucht zijn, als degenen die achterblijven.
Het medeleven met de Oekraïense bevolking is groot. Overal in het land worden acties
opgezet, zo ook in Ell.
Middels een sponsorloop op 30 maart georganiseerd in samenwerking met de ouderraad
willen wij graag een bijdrage leveren voor de Oekraïense bevolking in deze schrijnende
situatie.
Specifieke informatie over de invulling van deze ochtend zult u deze week ontvangen.
Wij nodigen graag iedereen uit om de kinderen deze dag te komen aanmoedigen!
De sponsoren kunnen de kinderen op een vriendelijke wijze online steunen via iDeal,
Creditcard en Incasso. Dit kan via deze link
U kunt zelf kiezen welk bedrag u graag wilt doneren. Ook opa's, oma's, vrienden, familie en
kennissen mogen een donatie doen.
We zijn blij met elke donatie, groot of klein.
Met uw gift kunnen de hulporganisaties achter Giro555 en de lokale hulpverleners noodhulp
verlenen, zowel in Oekraïne zelf, als in de buurlanden.
Op naar een mooie ochtend met een mooie opbrengst.
Team de Verrekijker

Werkgroep educatief partnerschap
Woensdag komen de leden van de werkgroep EP voor de eerste keer
bij elkaar.
Tijdens deze bijeenkomst worden o.a. de onderzoeksdomeinen voor
komend schooljaar vastgesteld. We zullen u als werkgroep regelmatig
informeren over de voortgang.
Een mooie ontwikkeling om van informeren naar nog intensiever
samenwerken te groeien.
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Verrekijker
Nieuws
Communicanten 2022

Schoolfotograaf

Op zondag 29 mei 2022 zullen Jurre van Helvoirt,
Cas Poels, Janne Breukers, Tren Steegs, Iris Poels,
Koen Breukers, Meike Stals, Lana Hendriks, Lianne
Peeters en Faye van Helvoirt hun eerste H.
Communie ontvangen in Ell.
De kinderen zijn volop bezig met de
voorbereidingen en hebben zich op zaterdag 12
maart om 17.45 uur gepresteerd in de kerk van Ell.
De aankomende weken zal een rondleiding in de
kerk, een bezoekje aan de bakker en
kaarsenmakerij naast de communielessen voor
hun op het programma staan.
Ook zal er een kinderkoor gevormd gaan worden
onder leiding van Rita Scheffers, hiervoor zoeken
we nog kinderen die mee willen zingen. Meer
informatie hieromtrent volgt...

Mad Science
Naschools experimenteren met de gekke
professoren van Mad Science!
Mad Science start op 30-03-2022 een naschoolse
cursus op De Verrekijker. Alle kinderen van groepen
3 t/m 8 die een flyer mee naar huis krijgen kunnen
zich hiervoor inschrijven.
Tijdens deze geweldige cursus gaan kinderen aan
de slag met talloze experimenten, activiteiten en
demonstraties. Een welkome afwisseling na een
drukke schooldag! Ga elke les naar huis met leuke
gadgets en steek er ook nog iets van op!
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school,
duren 60 minuten en starten 15 minuten nadat de
school uit is. Ieder jaar starten wij een nieuwe
cursus, met nieuwe lessen en gadgets!
https://inschrijven.mad-science.nl

Op dinsdag 5 april a.s. zal onze
schoolfotograaf langskomen.
Verdere informatie volgt via
ouderportaal.

Luizenpluizen
Het afgelopen schooljaar hebben
we de kinderen vanwege de corona
maatregelingen niet meer op
school gecontroleerd op hoofdluis.
Dit beleid willen we graag blijven
hanteren.
Dit betekent dat we jullie met
regelmaat vragen om thuis de
haren van jullie kind(eren) te
controleren op hoofdluis. Mocht u
hoofdluis constateren stellen we
het erg op prijs dat u dit meldt bij
de leerkracht of bij Monique
Janssen. Zo kunnen de ouders van
de betreffende groep geïnformeerd
kunnen worden.
Voor informatie over het
behandelen van hoofdluis mag u
contact opnemen met Monique of
u kunt de volgende site over
hoofdluis:
https://www.jouwggd.nl/lichaam/ho
ofdluis/. bezoeken.
Telefoonnummer van Monique
Janssen, coördinator kriebelteam is:
0495- 552409.
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Groepen 1-2
Yes…. Wij krijgen een tuin!

Na de carnavalsvakantie werd er een grondige voorjaarsschoonmaak gehouden in de groep.
Tante Toos en tante Trees gingen met de kinderen de huishoek eens flink poetsen. Na al dat
harde werken verdienden we toch wel een pauze in het zonnetje met een lekker ijsje of
drankje, maar… waar?? Samen met de kinderen besloten we dat we een tuin bij onze
huishoek gaan maken.

Maar hoe ziet een tuin er eigenlijk uit? We
maakten een wandeling door Ell om
inspiratie op te doen. Het was interessant
om te zien dat elke tuin anders is!
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Groepen 1-2
Welke spullen hebben we nodig als we een tuin willen
maken en waar koop je deze spullen? Bij de tuinwinkel
natuurlijk! Samen gingen we op pad met een
boodschappenlijstje naar de Intratuin!

Biebbezoek
Omdat de coronamaatregelen zijn opgeheven en u weer welkom bent
in onze school, is het ook weer mogelijk om met uw kind naar de bieb
te gaan. Dit betekent dat het moment op de woensdagen, waarop de
leerkrachten met de kinderen naar de bieb gingen, vervalt. We
nodigen u van harte uit om onze vernieuwde schoolbieb eens te
komen bekijken!
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Groepen 3-4

De laatste week van het thema 'Toen (super) opa en oma kind waren waren onze museums
in de klas geopend voor publiek.
We vonden het erg leuk dat we zoveel bezoekers mochten ontvangen. Wat waren de
kinderen trots!
Als echte gidsen verzorgden ze een rondleiding en de bewaker hield een oogje in het zeil of
iedereen zich aan de regels ons het museum hield.

Ook hebben we genoten van de interviews die de kinderen hebben gedaan met hun opa of
oma.
Vol trots vertelden de kinderen wat ze te weten zijn gekomen over vroeger.
Zo kwamen we er achter dat er hele grote gezinnen waren en de kinderen vaak een
slaapkamer (en soms ook een bed moesten delen.
We ontdekten ook jongens en meisjes vaak naar een aparte school gingen en kwamen
erachter dat heel veel opa's en oma's dezelfde spelletjes deden en met hetzelfde speelgoed
speelden.
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Groepen 3-4
De allerlaatste dag van het thema hebben we afgesloten met een excursie naar het
museum 'Terug in de Tijd' in Horn.
Daar zagen we allemaal voorwerpen van vroeger en heel veel winkeltjes uit de tijd van toen.
Vorige week zijn we gestart met ons nieuwe thema 'Praten met of zonder woorden'.
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Groepen 5-6

Onlangs hebben we het thema 'Van stoom naar stroom' afgesloten.

Er is gekookt met recepten uit de 19e
eeuw.

Ook maakten de kinderen een
vredesmuur.

Bij Lezen met Begrip lazen de kinderen in
boeken van de themacollectie en
maakten ze aantekening voor de
schrijfopdracht. Op deze foto wisselen de
kinderen de aantekeningen uit.
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Groepen 5-6
De kinderen die een ‘Grej of the
day’ hadden gemaakt,
presenteerden dit aan de groep.

En als afsluiting werd de tijdcapsule in de
tuin begraven en lazen we de
antwoorden van de onderzoeksvragen
van elkaar.
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Groep 7-8

Vorige week sloten we het thema 'Kinderen in de oorlog' af. De eindopdracht
binnen dit thema was het maken van een lapbook. De resultaten zijn erg
geslaagd!

Cas schreef een brief naar Oekraïne, die hij zelf vertaalde naar het Oekraïens
met behulp van Google Translate.

Groep 8 is gestart met de eerste
voorbereidingen van de musical. De rollen
zijn verdeeld, dus het oefenen kan beginnen.
Een kleine sneak preview...
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Groep 7-8

Ook zijn we gestart met het thema communicatie. Het groepje van Stella,
Janne, Noud en Cas gaan een 'Wie is de Mol?'-spel maken en kozen in de klas
alvast de kandidaten.

Daarnaast wordt er dit thema door groepjes
Frans geleerd, onderzoek gedaan naar
gebarentaal, morsecode en braille.

Verder lezen we klassikaal het boek 'Katvis',
over iemand die zich online voordoet als
iemand anders... Spannend!

Omdat het deze week de week van de
lentekriebels is, starten we met de
'Bloosdoos'. Dit is een doos waar de
kinderen anoniem allerlei briefjes met
vragen in kunnen doen die we in de klas
kunnen bespreken.

