
      

JARIGEN IN FEBRUARI 
 

     

 

        GEFELICITEERD!!!!        

 

 

NIEUWE PEUTERS      NIEUWE LEERLINGEN 
Iris van Strien - Grace van Vessem     Mila Molewijk 

                 

Welkom op onze school 

 

 

BRIEFJES DIE IN DE TASSEN MEEGAAN, OOK VIA DIGIDUIF 
Vanwege het feit dat niet alle briefjes die we meegeven aankomen bij de ouders. Kregen we vanuit de  

oudervereniging de vraag of we een digiDuif willen sturen als er een papieren versie mee naar huis is gegaan.  

Vandaar dat we nu een digiDuif sturen als er een formulier mee naar huis is gegaan.  

 

 

SPEL-,LEER– EN ONTWIKKELHUISJE IN GROEP 3/4 
Op de gang van groep 3/4 staat sinds afgelopen maandag een mooi huisje. We kiezen samen met de leerlingen  

een thema en richten het samen in. Het eerste thema is: Het tuincentrum.  

 

Het doel van het huisje is dat de kinderen gaan spelen met elkaar en daardoor actief woorden gaan gebruiken  

om hun woordenschat te vergroten.  

 

 

NIEUWS VAN DE SPEELWAAI 
Na de vakantie gaan we van maandag 11 maart t/m vrijdag 12 april aan de slag met  

een nieuw thema: Hatsjoe! 

 

In dit thema is Puk ziek. Hij is verkouden. De kinderen verzorgen Puk, gaan op ziekenbezoek en brengen een bezoek 

aan de dokter. Gelukkig is Puk aan het eind van het thema weer helemaal beter. 

 

We maken een echte ziekenhoek in de groep met pleisters, verbandjes, dokterspullen en patiënten. De peuters  

kunnen zich verkleden als dokter of verpleeg(st)er. Ze kunnen met onze zieke Puk spelen en de zieke knuffels en  

poppen weer beter maken. De nadruk ligt in dit thema dan ook op ziek zijn en weer gezond worden.  

In de groep hangt er vanaf 11 maart een overzicht van de activiteiten en de doelen waar wij aan werken. 

 

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over het thema en/of de activiteiten dan horen wij dat graag! 

 

Juf Debby & Juf Vanessa  

Faia Posthumus - Klaas van der Put - Luca Gijsbrechts -  

Lars van Leijsen - Alina Hakobjan - Anouk Swijnenburg -  

Mila Molewijk - Evi Crijssen - Fleur Zomers - Lucas Bakkers -  

Fien Verschuren - Ravi Posthumus - Timo Fens -  

Hugo Molewijk - Jasmijn van Velthoven 
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NAUT, MEANDER OF BRANDAAN 
Vanaf groep 4 zullen vast alle kinderen het wel eens hebben gehad over Naut, Meander of Brandaan. Nee, het zijn 

geen nieuwe kinderen in de klas, maar wel op school. Het zijn namelijk de 'kinderen' die verbonden zijn met onze  

wereldoriëntatie-methode. Naut is gek op alles wat met natuur en techniek te maken heeft, Meander weet alles van 

de wereld en Brandaan duikt het liefst in de geschiedenis.  

 

Op die manier nemen zij de kinderen dan ook mee op allerlei avonturen in de wereld van toen, nu en ook in toekomst. 

 

Na 4 lessen, waarin de kinderen zowel klassikaal, zelfstandig, als in tweetallen aan de slag gaan, volgt de uitdaging.  

De uitdaging heeft niet direct te maken met kennis leren, maar met het oefenen van een aantal belangrijke  

vaardigheden. Denk hierbij aan samenwerken, onderzoekend leren en presenteren.  

 

In de tweede helft van groep 3 en groep 4 wordt er thematisch met de onderwerpen van Naut, Meander en  

Brandaan gewerkt. 

 

Hopelijk zijn uw kinderen net zo enthousiast als wij en hoort u nog vaak iets over deze vakken. 

 

GAMBIA 
Vrijdag 1 maart vertrekt juffrouw Angela voor 1 week naar Gambia, er staan daar 5 bananendozen klaar met spullen 

die we met de school hebben ingezameld op 30 oktober 2018. Samen met Cisca van der Pluijm (directeur De Bolderik 

en De Peppel), en haar dochter Amy (10) gaat ze schooltjes bezoeken en de spullen uitdelen.  

 

Vindt u het leuk om haar te volgen? Kijkt u dan mee op haar facebook pagina. Daar zal ze proberen dagelijks iets op 

te zetten (onder voorbehoud van de wifi).  

 

CARNAVAL 
Morgen vieren we carnaval op school. We verzoeken iedereen om  

13.00 uur op school te zijn. Dus die ochtend zijn we om 11.45 uur uit!!!!! 
 

We beginnen om 13.15 met een optocht door de straten in de buurt van 

de school. Alle groepen gaan daarna naar De Zeven Zusters 

(Ontmoetingscentrum). Fijn dat we daar altijd terecht kunnen! 

 

 

AGENDA 
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1 maart  Carnaval op de Hoge Waai.  

4 maart t/m 

8 maart  Voorjaarsvakantie 

14 maart  Schriften inzien 

29 maart  Groepen 1-2 vrij 

3 april   De Grote Rekendag 

4 april   Theoretisch verkeersexamen Groep 7 

Team De Hoge Waai 

wenst u een  

leutig carnaval  

en een hele  

fijne vakantie!!!! 
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