
 

Week 8 

22 februari 2019 
 

 

 

Inhoudelijk 

 

 

W.O.  

Het thema Wonderlijke natuurverschijnselen zal komende week worden afgesloten. In de lessen hebben de kinderen 

veel proefjes uit kunnen voeren die te maken hadden met statische elektriciteit, hoe geluid zich voortplant, isolatie 

en luchtdruk. Hierdoor hebben ze niet alleen gelezen over het onderwerp maar hebben ze het zelf ook kunnen 

ervaren. Ze vonden het erg leuk om te doen! 

 

 

Grej of the day 

Wij zijn afgelopen week gestart met de Grej of the day. Dit houdt in dat 

we de kinderen via een aanwijzing of raadsel nieuwsgierig willen maken 

en stimuleren om op onderzoek uit te gaan. Dit kan zijn door het op te 

zoeken en/of door in gesprek te gaan met anderen. De volgende dag op 

school inventariseren we alle antwoorden en kunnen de kinderen laten 

horen wat zij hun antwoord op het raadsel is. De leerkracht onthult het 

antwoord, gevolgd door een minilesje over dit onderwerp. Vervolgens schrijven de kinderen de geleerde informatie 

in hun schriftje. Het is de bedoeling dat ze deze informatie ook weer delen.  

Het kan zijn dat de kinderen jullie hulp nodig hebben bij het “oplossen” van de aanwijzingen. Je mag ze hier gerust 

bij helpen. We zullen starten met 2 raadsels per week. 

Onderzoek heeft laten zien dat we leren door het kort te houden, te eindigen met een cliffhanger en het na te 

vertellen aan anderen.  

 

 

Rapporten en oudergesprekken 

 
 
Vandaag heeft uw kind het eerste rapport ontvangen. Op dinsdag 26 februari en donderdag 28 februari vinden de 
oudergesprekken plaats naar aanleiding van de rapporten. Dan bent u in de gelegenheid om alle vragen die u heeft 
met betrekking tot het rapport en de ontwikkeling van uw kind aan de leerkracht te stellen. Vanaf groep 7 moeten 
de kinderen aanwezig zijn bij het gesprek. In groep 6 stimuleren we dit, maar is dit nog niet verplicht. 
 

  



 
 

Organisatorisch 

 

Carnaval            

Alaaf!  Ook dit jaar vieren we carnaval op school. Vrijdag 1 maart is het van 8.30 uur tot 12.15 uur feest op 

school. Uw kind mag deze dag verkleed naar school komen. De kinderen brengen gewoon hun pauze hap 

(fruit en drinken) mee naar school, zoals altijd. Daarnaast krijgen ze van ons ook nog een lekker extraatje. 

De groepen 1 t/m 4 gaan kijken naar een mooi optreden. De groepen 5 t/m 8 bereiden optredens voor in 

de klassen die we deze dag aan elkaar laten zien. Verder gaan we hossen en zijn er 

andere activiteiten zoals Just Dance, kleuren of film kijken voor kinderen die niet willen 

hossen.  Ook kunnen de kinderen die dat willen geschminkt worden.  

We willen u vragen uw kind geen losse speelgoedonderdelen (geweren, toverstafjes 

enz.) van het kostuum mee te geven naar school. Die raken vaak kwijt en we willen het 

verdriet, omtrent het verliezen of stuk gaan van deze attributen, graag voorkomen. We willen u ook vragen 

om geen confetti of spuitbusjes mee te geven. U mag wel serpentines meegeven. In de komende week 

zullen de kinderen van de bovenbouw van Eigenwijs een Prins en Prinses Carnaval kiezen. De Prins en 

Prinses worden bekend gemaakt op vrijdag 22 februari. Er vindt dan een symbolische sleuteloverdracht 

plaats.   

 

 

Hiep Hiep Hoera! 

 

De komende weken vieren Salimatou en Bushra uit groep 6a en Amber uit groep 6b 

hun verjaardag!  

Wij wensen alle jarigen een fijne verjaardag! 

 

 

 

 

 

 

Agenda en afsluiting 

 

- 26 en 28 februari rapportgesprekken 

- 2 t/m 10 maart voorjaarsvakantie 

- 15 maart staking, school is dicht 

 

De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 22 maart. 

Wij wensen u alvast een fijne vakantie! 

 

Met vriendelijke groet,  

Debby Mutsaers, Carlijn Elias en Karen de Vaan 


