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Nieuws uit de onderbouw

Groep 1&2 is op bezoek geweest in Usquert bij de lammetjes. Wat een fantastische ervaring, kijken, ruiken, voelen en
vooral heel veel plezier! Al eerder stond de tractor al op het schoolplein. Wie wil daar nou niet even inzitten?
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Nieuws uit de middenbouw
Reptielen
Het was heel leuk om het te maken. We hebben een hagedis gemaakt en
een slang en een kameleon en weetjes over reptielen. Onze ouders
vonden onze knutseltjes heel mooi. En we hebben ook wat over
reptielen geleerd. En we hebben filmpjes gekeken over schildpadden.
Romy uit groep 3 en Korne uit groep 4

De man met het stenen hart
Groep 5,6 ging naar een voorstelling. en iedereen dacht dat er meer mensen optrede, maar er was maar een man en
veder niemand . hij deed het met kartonnen poppen. Hij gaf ook een kus aan een juf van een andere school. De geit ging
op een duur dood. En de koe ging ook op een duur dood. En zijn moeder later ook hij was helemaal alleen. En hij wou een
stenen hart. er kwam een mannetje en die hoorde het. En hij zei dat kon, maar dan wou hij zijn kleddernatte jas. Hij deed
het jasje uit, en gaf het aan het mannetje. Hij voelde zich koud. Omdat hij eenmaal een stenen hart had. hij ging op pad.
Hij kwam bij een kasteel aan. En iemand zei: wie de prinses aan het lachen maakt, mag met haar trouwen. Hij zei dit is
mijn kans. Hij ging naar het kasteel. Op een duur was hij aan de beurt. Hij kreeg haar aan het lachen. Toen mocht hij met
haar trouwen. het werd feest, drie dagen lang. Maar toen deed de prins stom tegen de prinses om dat hij een stenen hart
had. hij zij: boeien, maakt mij het uit en verder nog meer zulke woorden. Hij was versteent. En het mannetje kwam weer
en de prins vroeg of hij het weer om wou zuilen. Hij zij dat hij eerst het jasje aan moest doen. Dat kan niet ik ben
versteent! Het mannetje zei: jammer dan het is je eigen schuld, ik ga weg. Even later kwam de prinses en ze zei wat is er
gebeurt. Ik moet het jasje aan krijgen maar gooi hem maar in het vuur. Nee zij de prinses ik help je. Toen werd hij weer
normaal en ze leefde nog lang en gelukkig.
Lobke, groep 5

Nieuws uit de bovenbouw
Het project dieren
Op 12 maart waren de kinderen van groep 5/6 hard bezig met een project, over Nederlandse dieren. Elk groepje mocht 1
Nederlands dier uitkiezen om daar uitgebreid informatie over te geven. Zoals vleermuizen, wilde zwijnen, of de kerkuil.
De kinderen van groep 5/6 hebben twee weken gewerkt, om het af te krijgen. Om meer informatie te kunnen vinden,
hadden de kinderen computers, boeken en andere informatie voor hun project. Het was een succes hoe de projecten er
uit kwamen te zien, zoals Wouter en Sara’s project, met veel decoratie aan de binnen en voorkant. Je zag ook snel, over
welk dier ze het hadden, doordat ze van de voorkant een kerk hebben gemaakt, de woonplaats van de kerkuil. Op 26
maart hebben de kinderen van groep 5/6 hun project laten zien aan de ouders van de kinderen die de projecten hebben
gemaakt. Later, als de ouders alles goed hadden bekeken, konden de ouders een quiz doen op Kahoot. De quiz was
gemaakt door Renze, met de hulp van de kinderen om de vragen te kunnen bedenken over hun uitgekozen dier. Terwijl
de ouders de projecten van andere groepen verder bekeken, konden de kinderen buitenspelen. toen de ouders alles
hadden gezien, gingen de kinderen weer naar huis.
Geschreven door: Gijs uit groep 6
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Pieterburen
Op 26 maart 2018 ging groep 7/8 naar Pieterburen, want het Groninger landschap had ons uitgenodigd voor een les
over zoogdieren. We gingen er met de bus heen.
Toen kregen we eerst een 1 uur informatie over de zoogdieren. En daarna gingen ze in groepjes opdrachten maken over
hun zoogdier die zij/ hij had gekozen.
Ik denk dat iedereen het wel leuk vond, wij in iedergeval wel.
Marilyn en Madelief uit groep 7
Donar
Bij het begin gingen we dribbelen met de basketbal.
Daarna gingen we trucjes doen. toen gingen we in een
vak daar moest je iemands zijn bal weg slaan, daarna
bleven er vier over en die moesten in een kleiner vak
staan dribbelen en Marco Overmars was de
dribbelkoning, daarom kreeg hij een sleutelhanger. Toen
gingen de derde en vierde plek tegen de coaches van
Donar het ging gelijk op met het andere team. Dit was
toen ook het einde van de les. Rover en Patrick uit
groep 8

Vakantierooster 2018-2019
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) is akkoord gegaan met het vakantierooster 2018-2019. Het
vakantierooster ziet er als volgt uit:

Vakantie
Zomervakantie 2018
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
2e Paasdag
Meivakantie
Koningsdag
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag + vrijdag
Pinkstermaandag
Zomervakantie 2019

Schoolvakanties 2018-2019
Periode PO L&E
23 juli t/m 31 augustus 2018
20 okt 2018 t/m 28 okt 2018
22 dec 2018 t/m 6 jan 2019
16 feb 2019 t/m 24 feb 2019
19 april 2019
22 april 2019 (valt in de meivakantie)
20 apr 2019 t/m 5 mei 2019
27 april 2019 (valt in de meivakantie)
5 mei 2019 (valt in meivakantie)
30 mei 2019
10 juni 2019
13 jul 2019 t/m 25 aug 2019

Personeel
Achter de schermen zijn we druk bezig met het formatieplaatje voor volgend schooljaar. De procedure rondom de nieuwe
schoolleider is bijna afgerond. Juf Pia kan waarschijnlijk meer uren krijgen op haar andere school ‘De Sterren” in
Uithuizermeden, dat betekent dat er een vacature komt in de bovenbouw. Zodra er meer nieuws is, zullen we dit
uiteraard met u delen.

Oud papier
Hierbij het overzicht van de acties voor het oud papier in 2018. U kunt zich altijd aanmelden om te helpen, vele handen
maken licht werk.
De acties starten om 9.30 uur. ( Aanmelden kan via school)
Zaterdag 26 mei 2018
Zaterdag 7 juli 2018
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Belangrijke data:
30 maart t/m 2 april: Goede Vrijdag & Pasen, leerlingen vrij
4 april: schoolvoetbaltoernooi bovenbouw
5 april: schoonmaakavond
11 april: margedag, leerlingen vrij
17 t/m 19 april centrale eindtoets groep 8
26 april: Koningsdag (continurooster)
De volgende nieuwsbrief verschijnt 12 april.
Team obs Jansenius de Vries
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