Weekbrief groep 1/2

week 38

Beste ouders,

Kiva en groepsvorming
Wat hebben wij in de eerste weken veel gedaan en veel geleerd! We hebben allemaal aan
elkaar kunnen wennen en hebben weer ons eigen plekje gevonden in de groep.
Op donderdag gingen we samen met groep 3/4 naar de speeltuin en we hebben het heel
gezellig gehad met elkaar. Lekker rennen, zwieren en zwaaien! Na afloop hebben we nog op
het plein buiten gegeten, want het was heerlijk weer. En daarna stond er nóg iets leuks op
het programma; muziek met meester Sjef.
Pompom kwam ook weer in onze klas; fijn dat hij weer met ons mee komt doen!
We oefenden de dagen van de week nog eens en ook de kleuren en vormen. We herkennen
al veel en ontdekten dat we om ons heen heel vaak kleuren en vormen tegenkomen. Ook
het tellen hebben we veel geoefend. We leerden dat regels heel handig zijn: die vertellen
precies wat mag en wat moet!
Kunst en cultuur
Op maandag en donderdag kwam meester Sjef bij ons in de klas. We hebben natuurlijk
liedjes gezongen en we mochten ook kleine instrumenten gebruiken. Met al die belletjes,
eitjes, trommels, tamboerijnen,en sambaballen leken we net een echt orkest!
Meester Sjef heeft ons verteld dat we altijd met hem kunnen meezingen, want hij heeft
allemaal filmpjes gemaakt. Dat gaan we dan ook zéker doen.
Aanstaande maandag 14 september gaan we met groep 1/2 naar Film by the sea. We gaan
kijken naar: “Vogelhuisverhaaltjes”.

Schooljudo
Op woensdag 16 september zullen we weer een judo-les hebben. We kleden ons aan in
ons klaslokaal en lopen dan met elkaar naar de grote gymzaal. Wilt u ervoor zorgen dat uw
kind een korte broek en shirt bij zich heeft? Dit dragen wij onder onze judokleding.
Ook is het handig als de meisjes hun haren “vast” dragen.
Voor de overige gymlessen geldt: als het mooi weer is, spelen wij buiten. Bij slechter weer
maken wij gebruik van ons speellokaal. Wilt u uw kind gymschoenen meegeven voorzien
van naam? Deze schoenen kunnen op school blijven.

Oudergesprekken
De kinderen hebben afgelopen vrijdag twee formulieren mee naar huis gekregen; een brief
met strookje en een formulier om in te vullen.
Wilt u eraan denken dit formulier uiterlijk dinsdag 15 september mee terug te geven? Wij
kunnen dan een planning maken voor de oudergesprekken.

Classroom
Omdat de mogelijkheid bestaat dat er weer afstandsonderwijs gaat plaatsvinden, willen wij
graag dat bij alle ouders het werken in classroom bekend is/blijft. Daarom willen wij de
weekbrief voortaan via classroom met u delen, zodat u bekend raakt met deze digitale
omgeving.
Mocht het nodig zijn om weer dagelijks met classroom te gaan werken,dan behoeft dit geen
uitleg meer en kan iedereen snel schakelen naar het digitale onderwijs.
Het is het belangrijk dat u weet hoe u aan classroom kunt deelnemen. Alle ouders hebben
een mail gehad met daarin een uitnodiging voor google classroom. Volgt u eerst het
stappenplan wat in de mail staat beschreven. Om te activeren, klikt u eenvoudig op
deelnemen.

Studiedag
Op woensdag 23 september a.s is het studiemiddag. Alle kinderen zijn deze dag om 11:45
vrij.

Schoenendozen en gekleurde wasknijpers gevraagd
Voor onze knutselwerken zijn wij nog op zoek naar schoenendozen en gekleurde
wasknijpers.

Niet vergeten
- Brengen van de kinderen tussen 08:20 en 08:25.
- Woensdag is fruitdag (voor het tussendoortje in de ochtend)
- Gymkleding mee voor de judolessen.
- Formulieren voor de oudergesprekken uiterlijk dinsdag 15 september inleveren bij de
leerkracht.
- Classroom activeren
- Woensdag 23 september studiemiddag. Alle kinderen zijn deze dag om 11:45 vrij.
- Elke vrijdag zijn de kinderen van groep 1/2 om 12.00 uit. Zij hebben deze middag geen
school en lunchen thuis.

Juf Lianne en juf Yolan

