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Weeknieuws 21

Week: 5

In dit nummer:
- Peutergym en peuterdans
- Gevonden voorwerpen

Schoolfruit:

Komende maand:
- 14-18 feb. : Rapportgesprekken
- 21-25 feb. : Voorjaarsvakantie

Oudergesprekken:
Over twee weken houden we weer onze rapportgesprekken voor de groepen 1 t/m 7.
Helaas moeten we deze gesprekken wederom on-line doen. Elke collega verzorgd de
uitnodiging voor zijn/haar groep. Morgen, eind van de middag worden deze
verzonden.
Peutergym
We zijn gelukkig weer gestart met peutergym en
peuterdans. Afgelopen vrijdag kon er worden gegymd
met meester Christian en gisteren werd er gedanst.
De volgende keer is vrijdag 11 februari; we gymmen
dan.
Luizen(p)luis
Door alle corona maatregelen is het nog steeds niet mogelijk op
school de luizen(p)luis uit te voeren. Luizen trekken zich echter
niets aan van de pandemie en ‘woekeren’ vrolijk voort. We willen
u daarom nadrukkelijk verzoeken uw kind(eren) regelmatig te
checken op neten of luizen, en zo nodig te shampooën.

Gevonden voorwerpen
Hieronder ziet foto’s van de gevonden voorwerpen, we hebben inmiddels een hele
grote voorraad. Mocht u op de foto’s iets zien dat van uw kind(eren) is, dan mag uw
zoon of dochter dit komen overleggen met Gea. Zij geeft het kledingstuk dan weer
mee naar huis.

Algemeen
Op de bso gaan wij na de voorjaarsvakantie bezig met het thema ‘’Ziek en gezond.
Wij vroegen ons af of er ook ouders zijn die in de zorg/ziekenhuis werken, het leuk
zouden vinden om eens bij ons langs te komen voor een educatieve middag? Laat het
dan graag weten aan 1 van onze pm-ers.

Baby/dreumesgroep
Vorige week hebben wij prachtige kunstwerken gemaakt door middel van het verven
met ijs. Perfecte combinatie van creatief bezig zijn en ontdekken. Wat gebeurt er na
een tijdje met het ijsblokje? En hoe voelt het aan?
Deze week hebben we onze mooie lichtbakken erbij gepakt en kunnen ervaren hoe
bepaalde materialen er met licht uit zien. Dit was super interessant en de kinderen
waren lang in hun eigen fantasie aan het ontdekken.

Peutergroep
Naast ons thema Winter staan deze week ook de Nationale voorleesdagen centraal. Bij
de opening kwam Jolien de kinderen het boek
“Vos gaat een stukje rijden” interactief voorlezen.
De kinderen hielpen haar door een dier op de vos
zijn staart te doen en zo werden de kinderen ook
nat gespetterd toen Vos door de plassen reed.
Ook Martin, de directeur kwam deze week langs
om het boekje “Muk” voor te lezen, waarbij het
tellen van de stippen op zijn lijf bij dit boek een
grote rol speelde.
Door verschillende activiteiten zoals een parcours voor
Vos, verven met de kleuren die Vos tegenkomt, het
zingen van liedjes worden de voorleesdagen toch wel
erg interessant en actief in beeld gebracht voor de
kinderen en zij beleven daar heel veel plezier mee.
BSO
We zijn druk bezig met het thema hartje winter. Maandag hebben we een
sneeuwballen gevecht gedaan, maar er lag helaas geen sneeuw. Dit hebben wij
opgelost door onze eigen sneeuwballen te maken van oude kranten.
Daarna zijn we lekker naar buiten gegaan om lekker op elkaar te gooien, ook leuk dat
de juf mee deed. Op dinsdag hebben we mooie wintermutsen geknutseld. Ook zijn we
lekker op pad geweest met de Bso bus. Even gezellig bij de hertjes langs. Op
donderdag hebben we de vogelvoederhuisjes afgemaakt. Laat die sneeuw nu maar
komen.

