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Kunst.... er zit muziek in!
Wij gaan met elkaar een kunstwerk maken waar muziek in zit!
Dit kunstwerk wordt de hele zomerperiode tentoongesteld op
landgoed Verhildersum.
We maken een soort windorgel, een kunstwerk dat muziek
maakt als de wind er mee speelt.
Wilt u ons helpen verzamelen?
Wij zoeken:
- kleine apparaten die we uit elkaar mogen halen
- oud bestek
- klein gereedschap
- (metalen) knopen
- doppen
- ijzerdraad
- et cetera...
Eigenlijk van alles dat lekker 'klingelt' in de wind!
We gaan op donderdag 8 juni hiermee aan de slag. Wilt u mee
helpen? Leuk, graag!
Meldt u zich bij een van de leerkrachten.
Zwemkleding
Het zwembad is weer open. Als het mooi weer is gaan de
leerlingen van groep 3/4 zwemmen i.p.v. gymmen op
de maandag en donderdag en de leerlingen van groep 5t/m 8
op de maandag. Geef bij twijfel een gymtas en zwemtas mee
aan uw kind.
Buitengym
Op vrijdagmiddag hebben de leerlingen van groep 5/6 en 7/8
gymles van onze vakleerkracht juf Anniek. Bij mooi weer gaan

we buiten gymmen i.p.v. in de zaal. Daarom is het handig dat
de leerlingen binnen en buitenschoenen meenemen naar
school. Of nog makkelijker; trek op vrijdag sportschoenen aan
naar school.
Nieuws uit de groepen
Groep 1/2
We werken over de boerderij. Naast ons lokaal hebben we een
tuintje gekregen waarin we boontjes en uitjes hebben gepoot.
In de klas worden de moestuintjes van AH opgekweekt.
Binnenkort gaan we ook nog aardappelen poten. Foto's
hiervan zijn te zien op onze facebookpagina.
Dinsdags gaan we niet meer altijd binnen gymmen. Wanneer
het mooi weer is aan we meer buiten spelen op de dinsdag.
Wel doen we dan vaak tik- en zangspelletjes voor of na het
buitenspelen aan.
In groep 2 hebben we het gehad over wat de kinderen willen
worden als ze later groot zijn, ook boer of boerin of toch iets
anders? Hier zijn hun wensen over later:
Rowan wil boer worden, met een John Deere trekker.
Romy wil in de Plus werken, op dezelfde dagen als de aardige
mensen die er nu werken.
Yort wil stukadoor worden.
Quinten wil een vliegtuig besturen ( dus piloot).
Nathan wil motorrijder worden en naar Oostenrijk rijden.
Nick wil vrachtwagenchauffeur worden en
Anna wordt zwemjuf.
Ilse wil graag juf worden want dan kan ze kinderen laten leren.
Daniek wil op paardrijles want dan kan ze zelf leren rijden.
Arianne wil ook graag zwemjuf worden omdat ze kinderen dan
kikker, vliegtuig, potlood kan leren.
Groep 5/6
Groep 6 heeft met rekenen geleerd om een keuze te maken
tussen hoofdrekenen en cijferend rekenen. Groep 5 heeft
onder anderen geleerd om deelsommen op te lossen door te
gaan splitsen.
Groep 6 komt er met spelling achter dat de Nederlandse taal
ingewikkeld kan zijn, maar wanneer je het schema door hebt is
het eigenlijk best logisch en leuk. We bereidden (stam + den)
ons goed voor op het dictee. De kinderen van groep 5
hebben de regels van opa's en dirigent geleerd.
Begrippen omtrent het weer en de natuur kwamen aan bod
tijdens de taallessen.
Het was spannend in de klas! Moederdag cadeautjes maken
terwijl er moeders door de gang liepen. Een verrassing
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realiseren voor de jarige juffen, terwijl ze zomaar binnen
kwamen. Groep 5/6 is goed in geheimen bewaren en
verstoppen!
Inmiddels heeft bijna iedereen een spreekbeurt gehouden.
Daarom zijn we afgelopen week begonnen met
boekpromoties, want lezen is leuk!
Groep 7/8
Denkt u om het betalen van de schoolreisjes en het
schoolkamp?
Op vrijdag 19 mei verzorgt groep 7 en 8 de maandsluiting. U
bent van harte welkom om te komen kijken.
Afgelopen dinsdag hebben we de verjaardagen van de beide
juffen gevierd. Het was een superleuk feest en we hebben erg
genoten van alle zelfgemaakte hapjes. Ook hebben we
prachtige dingen gekregen van de kinderen, heel erg bedankt
hiervoor!
De afgelopen week zijn we ook erg druk geweest met het
maken van ons moederdagcadeau. Dit was spannend of het
allemaal ging lukken maar de resultaten zijn erg mooi
geworden. Fijne moederdag!
Maandag 15 mei gaat groep 7 met juf Sjoukje op de fiets naar
Loppersum om daar het fietsexamen af te leggen. Juf Karin zal
dan voor groep 8 staan.
De komende week van maandag 15 mei t/m donderdag 18
mei moeten de kinderen de gemaakte werkstukken inleveren.
In week 22 willen wij de ouders en kinderen van groep 8
uitnodigen voor een gesprek over de uitslag van de IEP-toets.
Uiterlijk 24 mei krijgen de kinderen de uitslag en uitnodiging
mee naar huis.
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