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Nieuws uit de onderbouw
Groep 1 en 2
Met dit mooie weer is het thema IJS heel toepasselijk. We hebben een woordveld (wat weet je al)
gemaakt van het woord ‘ijs‘. De kleuters kenden veel ijssoorten en smaken. Natuurlijk is het dan leuk
om zelf ijs te maken, maar wat heb je daar allemaal voor nodig? Met ijsvormpjes en ranja hebben we
zelf ijsjes gemaakt. Daarna enkele dagen de diepvries in en smullen maar! Daarnaast hebben wij het
druk met veel buiten spelen en maken we een cadeautje. Voor wie? Dat is natuurlijk een verrassing!
*Juf Laura
Groep 3 en 4
Sinds een aantal weken hebben we op dinsdagmiddag Engels, een aantal leerlingen hebben hier een
stukje over geschreven. De komende tijd gaan we kleuren in het Engels benoemen.
Met verkeer zijn we op maandagmiddag bezig met voorrang op kruispunten en waar iedereen hoort
te zijn op de weg. We hebben plaatjes gezien van een kruispunt zonder borden en weten nu dat
iedere bestuurder dan van rechts voorrang heeft. Een aantal verkeersborden herkennen ze ook al,
want de borden kunnen er voor zorgen dat degene van rechts toch geen voorrang heeft.
Bij groep 3 zijn we aan het werk met het thema lievelingsboeken, ze maken allemaal een tekening
van hun favoriete leesboek en we oefenen woorden die uit twee andere woorden bestaan zoals
voetbalschoen en spijkerboek. Nog even en we gaan verder met het thema “op reis”. Bij rekenen
oefenen we “grote sprongen maken” zoals met het getal 10, maar dan zonder het te tellen.
Bij groep 4 zijn we druk bezig met de tafels van 1,2,3,4,5,6 en 10 te oefenen, ze zijn een beetje
weggezakt dus oefenen we nu elke week een specifieke tafel. Ik heb al gehoord van een aantal
leerlingen dat de tafels op een papier boven hun bed hangt of op de wc-deur. Ze geven aan dat dit
enorm helpt. In de klas doen we spelletjes met een bal of bewegen we als we de tafel opzeggen. Het
bewegen helpt om het beter te onthouden.
*juf Miranda
Engels in groep 3 en 4
Engels is wel leuk. Maar voor sommige kinderen is het wel een makkelijk en voor een aantal moeilijk.
We zingen Engelse liedjes. En we leren ook op papier. We leren van ons gezicht en lichaam. En van
dieren in de dierentuin en op de boerderij. We hebben ook geleerd van een hond die Bingo heet. We
hebben Bingo leren spellen. En ook nog van aapjes op een bed.
Vosse, Korné, Kyra en Romy

Nieuwsbrief 16

11 juni 2018

Nieuws uit de middenbouw
Ontdekkend en onderzoekend leren in de natuur met
groep 5 en 6.
Voor het project van de kriebelbeestjes zijn de groepen
5 en 6 op woensdag en donderdag naar buiten gegaan
om van alles te leren over insecten, geleedpotigen,
spinnen en andere kleine kriebeldiertjes. Hiervoor
hebben de leerlingen op woensdag in het bosje achter
de school allerlei kleine diertjes gezocht. We hebben
wormen uit de grond gehaald, onder oude stammen op de grond gekeken en kleine beestjes uit de
boomtakken geschud. De beestjes die de leerlingen gevonden hebben, hebben ze in kleine, met
grond, takken en bladeren ingerichte aquaria gestopt. Een aantal stoere leerlingen wisten zonder
angst de duizendpoten, spinnen en andere enge diertjes met de blote handen op te pakken. Ook
hebben de leerlingen van glasplaten, wit zand en grond een speciale wormenbak gemaakt. Zo was na
een aantal dagen goed zichtbaar hoe de wormen zich door de grond verplaatsen.
De volgende dag zijn de leerlingen het zogenoemde “ontdekkingspad” gaan uitvoeren. Dit bestond
uit 10 verschillende observatie- en onderzoeksopdrachten waarbij de leerlingen van alles over de
verschillende beestjes hebben ontdekt en geleerd. Zo hebben de leerlingen bijvoorbeeld ontdekt hoe
de ogen van slakken werken, hoe wormen zich voortbewegen en wat de groeicyclus van een vlinder
is. Daarnaast heeft een aantal waaghalzen zelfs
eetbare sprinkhanen gegeten. Geen hele
smakelijke hap maar wel zeer gezond.
Al met al was het een leuk en leerzaam project
waar de leerlingen allemaal enthousiast en vol
interesse aan hebben meegedaan.
* Meester Gerard
Afgelopen twee weken hebben wij het over
kriebelbeestjes gehad.
We hebben een wormen bak gemaakt. Daar
hebben wij wormen in gestopt.
En een paar dagen later zagen wij de gangen van de wormen.
En we hadden een bak met takjes en bladeren.
En daar zaten verschillende insecten in.
We kunnen nu van kriebelbeestjes herkennen dat het een insect is.
En in de klas mochten wij ook nog sprinkhanen eten.
We weten nu meer over insecten.
Renze en Jorrit groep 6
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Nieuws uit de bovenbouw
Toekomst van Warffum
In de klas zijn we bezig met het project Leefbaar Warffum.
Vorige week hebben we met de klas punten verzameld die ze
bedacht hebben om Warffum in de toekomst leefbaar te
houden voor jong en oud.
Dinsdag 12 juni komt Fenna Bolding hierover praten met een
delegatie (8 kinderen) uit de klas.
* Juf Anna
Woensdag 6 juni gingen we grote papieren invullen waar
ideeën opstonden om oudere kinderen en jong volwassenen in
het dorp Warffum te laten blijven. De meest voorkomende
punten waren meer winkels, meer speeltuinen en meer restaurants. We moesten in groepjes van
maximaal 5 die punten bedenken. Toen we klaar
waren vroeg juf of er kinderen waren die graag
wilden discussiëren over de punten met iemand
van een werkgroep: Leefbaar Warffum”.
Volgende week komt een mevrouw op school
met een klein groepje uit onze klas over onze
ideeën praten. Morgen gaan we loten wie dat
worden. Het was leuk om te doen en we zouden
het zo nog een keer willen doen.
Geschreven door Esmee en Mette.

Kinderen en ICT
Onze kinderen groeien op in een wereld die snel verandert. Computer, telefoon, tablet spelen daarin
een belangrijke rol. Om u als ouders te helpen –samen met uw kind- een goede weg te vinden in de
talloze mogelijkheden, schrijven wij maandelijks een artikel. Deze keer 2e stukje over de nieuwe
privacywet ( AVG).
Hoe zorgen wij ervoor dat de gegevens van u en /of uw kind(eren) op school goed beveiligd zijn?
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen wat de nieuwe privacywet (AVG) inhoudt, welke
persoonsgegevens gebruikt worden en wat uw rechten zijn m.b.t. het gebruik van de
persoonsgegevens door de school. Wij vinden het belangrijk dat wij heel zorgvuldig omgaan met uw
gegevens en de gegevens van uw kind(eren). We werken met veel verschillende programma’s en dus
ook inlogcodes, maken vaak snel even een printje, laten soms de computer onbeheerd achter
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kortom, er zijn momenten dat privacygevoelige informatie gezien zou kunnen worden door
onbevoegden.
Door daarvan bewust te zijn en te blijven hebben we middels een poster 10 aandachtspunten die
ervoor zorgen dat we steeds weer alert zijn op ons eigen handelen en daarmee de privacygevoelige
gegevens beter beschermen. U zult op school deze poster op verschillende plekken tegenkomen.
De poster geeft verbeterpunten aan t.a.v. veilig inloggen, vergrendelen van pc/laptop, leeg
achterlaten van printplek, veilig bewaren van documenten, geen mee-kijkers, identiteit van bellers
checken, gebruik beeldmateriaal, goede wachtwoorden, correcte administratie en het veilig omgaan
met telefoonnummers.
Naast het gebruik van persoonsgegevens op school, delen we ook gegevens met leveranciers van
(digitale) materialen. Om de veiligheid te waarborgen en het delen van gegevens te minimaliseren,
moeten leveranciers een overeenkomst met ons sluiten waarin precies vermeld wordt welke
gegevens zij gebruiken en waarom. Deze overeenkomst is helemaal AVG proof, voldoet dus aan de
huidige wetgeving. De overeenkomsten worden bovenschools verzameld en gedocumenteerd. Op
schoolniveau zijn de bijsluiters die informatie geven over welke gegevens er gedeeld worden en
welke veiligheidsmaatregelen de leverancier neemt, binnenkort beschikbaar.
Volgende keer: iets meer over uw rechten binnen de nieuwe privacywet.
Redactie ICT werkgroep L&E

Foto’s/ Filmen op de Jansenius
Naar aanleiding van de nieuwe privacywet hebben wij ook besloten om hier nauwkeuriger mee om
te gaan. Het is vanaf nu niet meer toegestaan om op school onder schooltijd foto’s te maken van
andere kinderen en/of van leerkrachten. We hopen hiervoor op uw begrip.

Belangrijke data
19 t/m 22 juni: Grote Reis groep 8
21 juni: Schoolreizen
27 t/m 29 juni Roakeldais
3 juli Margemiddag, alle leerlingen vrij

Team obs Jansenius de Vries

