Weekbrief groep 1/2 , week 16
Beste ouders,
Schatkist
We zijn verbaasd dat er zóveel kriebelbeestjes zijn?! Sommige diertjes kennen we al,
maar andere zijn weer helemaal nieuw voor ons. Zoals: de wandelende tak of de
mestkever. We bekeken filmpjes over de vlinder, de bij, de spin en de mieren. En we
hebben heel erg moeten lachen om het filmpje van de sprinkhaan: wat kan díe grote
sprongen maken?! Op het plein gingen we tellen in sprongen van twee. Net als de
sprinkhaan maakten wij enorme sprongen. Na afloop luisterden we nog naar een versje
over de sprinkhaan op het eiland Urk.
In het verhaal “Goede nacht en slaap zacht ” kwamen we ook allerlei insecten tegen en
leerden wij dat kevertjes een schild hebben. We leerden ook nog een moeilijk woord:
inspecteur. We vinden al die boeken en verhalen zo leuk, dat we echte boekenwurmen
beginnen te worden! We zongen liedjes over het Lieveheersbeestje en de bromvlieg.
Inmiddels staat er in onze klas een aquarium met kikkervisjes. We bekijken ze
regelmatig, want wij zijn natuurlijk erg nieuwsgierig hoe deze dikkopjes veranderen in
kikkertjes!

Mededeling
Vrijdag 23 april staat in het teken van de Koningsspelen. De kinderen mogen in een
oranje-outfit naar school komen. ( maar dit hoeft natuurlijk niet) We zullen spelletjes doen
op het plein en in de klas en deze dag zal een feestelijk tintje hebben.
Op deze dag neemt ook Aedan afscheid van onze groep. Wij zullen jou missen Aedan en
wensen jou veel plezier op je nieuwe school.
Afscheid juf Yolan
Zoals u heeft kunnen lezen in uw mail, nemen we op woensdag afscheid van juf Yolan.
Hoewel we niet fysiek afscheid van haar kunnen nemen, hopen wij haar te mogen
verwennen, zodat zij met een goed gevoel aan haar welverdiende pensioen kan
beginnen!
Juf Yolan: bedankt dat jij onze juf en collega was!!!

Niet vergeten
- Woensdag = fruitdag
- Gymkleding is voorlopig niet nodig, maar omdat we bij slecht weer elke dag gebruik
kunnen maken van de speelzaal, moeten de gymschoentjes van de kleuters wél op
school blijven.
- In Classroom vindt u onder het kopje ‘Foto’s’ de foto’s van de wekelijkse werkjes.
- Vrijdag 23 april Koningsspelen. Kinderen mogen een Oranje- outfit aan.
- Meivakantie van 26 april t/m 9 mei.
- Moederdag op zondag 9 mei.
Wij wensen iedereen een heel fijne meivakantie toe en alle moeders een fijne
moederdag!
We hopen jullie op 10 mei allemaal weer te zien!

Juf Chana, Juf Lianne, juf Yolan, juf Yonne, juf Selina en juf Liz

