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Voorwoord
Beste ouders/verzorgers,
De laatste schooldag van 2018 zit erop. Een geweldig jaar hebben we
met zijn allen gehad. Met sneeuw en ijspret, een geweldige lente en
zomer waar we veel uurtjes van hebben genoten. In Nederland,
Denemarken, tijdens het eindfeest en de vele uurtjes beweging en
spelen die we buiten hebben kunnen doen.
Na de zomervakantie hebben we een aantal collega’s moeten missen
omdat ze met zwangerschaps- en bevallingsverlof zijn of door ziekte zijn
geveld. We kregen daardoor een aantal nieuwe kanjers terug in het team
en zijn verder gegaan met de ontwikkelingen binnen de school. Zoals al
eerder gemeld hebben we nieuwe cursussen voor de Kanjertraining,
Mindset en Expliciete Directe Instructie (EDI) gevolgd op onze
studiemiddag/ -avonden. Mooie nieuwe input om het onderwijs van de
Andersenschool verder te verrijken.
Kon ik vorige nieuwsbrief al melden dat Valeska met groep 6 een lokaal
in het BSOgebouw heeft mogen betrekken… 6 december heeft het
College van Burgemeester en Wethouders besloten de bekostiging op
zich te nemen. Dank voor dit besluit, waaruit blijkt dat ook de gemeente
bereid is met de Andersenschool mee te bewegen!
Ook het vooruitzicht naar 2019 stemt gelukkig! Priscilla en Linda zullen
na de Kerstvakantie gedeeltelijk terugkomen. Priscilla zal haar uren in
groep 4/5 op maandag en dinsdag oppakken en op vrijdag zal zij haar
coördinatietaken gaan invullen. Dat betekent dat Jessica naast Petra in
groep 2 zal blijven en Valeska haar vijf dagen in groep 6 zal blijven.
Linda zal op donderdag en vrijdag terugkomen in groep 3. Marloes zal de
woensdag elke week gaan draaien.
Van Susan nemen we afscheid, dank voor het werk in twee verschillende
groepen! Rust uit en pak daarna door naar de nieuwe uitdaging. Heel
veel plezier en geluk!
Staat er nog meer te gebeuren? Ja, ook juf Esther, vandaag nog even op
school met Elin, zal eind januari terugkeren. Hoe de formatie er precies
gaat uitzien is een proces waar ik de komende weken voor zal gebruiken.
Op het gebied van scholing zal het team veder kijken naar onder andere
het Digitaal Handelingsprotocol Begaafdheid (DHH).
Voor nu in ieder geval fijne feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar
gewenst
Eelco.
naar Inhoudsopgave

Groep 1
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?
Thema Sinterklaas
Sinterklaas heeft op 5 december een bezoek gebracht aan de
Andersenschool. We hebben Sinterklaas en zijn Pieten al zingend
ontvangen. In de grote hal heeft de goedheiligman alle kinderen nog
even toegesproken. De leerlingen van groep 1 zijn ook in het speellokaal
nog bij de Sint en zijn Pieten geweest. Na afloop van dit bezoek kregen
we ook nog een grote zak met cadeautjes mee.
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Kersttijd is aangebroken
Na de Sint is het weer tijd voor Kerstmis. Samen hebben
we de klas gezellig gemaakt en in de kerstsfeer
gebracht. De leerlingen hebben allemaal hard
geknutseld. Donderdag hebben we genoten van het
spannende kersttoneel over Scrooge en het kerstdiner
met allemaal heerlijk hapjes.
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Wat staat ons te wachten?
Kerstvakantie
Vrijdag 21 december om 14.15u start de kerstvakantie. We zien de leerlingen
graag met mooie verhalen op maandag 7 januari.
Thema ridders
Na de kerstvakantie starten we met het thema ridders. Heeft u materialen die
we in de klas mogen gebruiken, passend bij dit thema, dan zien we deze
materialen graag tegemoet.
We starten dan ook met het leren van de letter ‘r’. De kinderen mogen spulletjes
meenemen die beginnen met de ‘r’. Wilt u ons daarmee helpen?
Nieuwjaarsconcert
Vrijdag 11 januari is het tijd voor het jaarlijkse nieuwjaarsconcert. Samen met
groep 2 zingen we het lied ‘Twips’ van Annie MG Schmidt en Harry Bannink.
Schrijver in de school
Vrijdag 18 januari komt er een schrijver op school. Wie dat is houden we nog
even geheim.
Schooljudo
Vanaf vrijdag 25 januari nemen we gedurende 4 weken deel aan Schooljudo. De
leerlingen krijgen hierbij les van een professionele judoleerkracht.
Rapporten
In februari is het weer tijd voor de rapporten. Heeft u de rapportmap van uw
zoon of dochter nog thuis liggen, wilt u deze dan na de vakantie mee naar school
nemen?
Datum

Activiteit

Ouderhulp

Kerstvakantie

X

7 januari

Start project ridders

Ja

11 januari

Nieuwjaarsconcert

X

18 januari

Schrijver in de
school
Schooljudo

X

Start 25 januari

X

Fijne vakantie en gezellige feestdagen!
Eelco en Claire
naar Inhoudsopgave

Groep 2
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?
Thema Sinterklaas
Sinterklaas heeft op 5 december een bezoek gebracht aan de Andersenschool. We hebben
Sinterklaas en zijn Pieten al zingend de school in laten gaan. In de grote hal heeft de goede man alle
kinderen nog even toegesproken. De leerlingen van groep
2 zijn ook in het speellokaal nog bij de Sint en zijn Pieten geweest. Na afloop van dit bezoek kregen
we ook nog een grote zak met cadeautje mee.
2
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Thema Kerst gestart
Na de Sint is het weer tijd voor de kerst. Samen met de leerlingen hebben we de klas in de kerstsfeer gebracht. De leerlingen
hebben allemaal hard geknutseld om een kerstster te vouwen.
Afgelopen donderdag hebben we genoten van het spannende kersttoneel over Scrooge, opgevoerd door groep 7 en HB7.
Aansluitend was het kerstdiner met allemaal heerlijk hapjes en drankjes.

Wat staat ons te wachten?
Kerstvakantie
Vrijdag 21 december om 14.15u start de kerstvakantie. We zien de leerlingen graag met mooie verhalen op maandag 7
januari.
Thema ridders
Na de kerstvakantie gaan we starten met het thema ridders. Heeft u materialen die we in de klas mogen gebruiken, passend
bij dit thema, dan zien we deze materialen graag tegemoet.
Nieuwjaarsconcert
Vrijdag 11 januari is het tijd voor het jaarlijkse nieuwjaarsconcert. Dit jaar zingen we het lied ‘twips’ samen met groep 1.
Bibliotheek op bezoek in de klas
Woensdag 16, 23 en 30 januari komt er een medewerker van de bibliotheek in de klas voor de lessen van Rombom
prentenboekentrom.
Wat is Rombom prentenboekentrom?
Leesplezier om nooit meer te vergeten! Samen met de taal- en muziekdocent brengen de kinderen prentenboeken tot
leven. Ze zingen samen delen van de tekst. Daarnaast verklanken ze elementen uit het verhaal op kleine instrumentjes,
klinkende voorwerpen uit de klas of simpelweg met hun eigen lijf. Kinderen bedenken onder begeleiding kleine muzikale en
tekstuele elementen bij het verhaal. Door deze werkwijze luisteren en begrijpen de kinderen beter waar het verhaal over
gaat. Ze leven zich in en durven zich te uiten. Ze plezier en worden ze spelenderwijs gestimuleerd in hun taalontwikkeling.
We sluiten de lessenserie af met een kleine presentatie aan elkaar of aan een andere groep.Het op verschillende manieren
aanbieden van prentenboeken vergroot het leesplezier en stimuleert naast de taalontwikkeling ook andere vaardigheden op
sociaal-emotioneel, muzikaal, motorisch en cognitief gebied.
(bron regio bibliotheek groene hart)
Schrijver in de school
Vrijdag 18 januari komt er een schrijver op school. Wie dat is houden we nog even geheim.
Schooljudo
Vanaf vrijdag 25 januari nemen we gedurende 4 weken deel aan Schooljudo. De leerlingen krijgen hierbij les van een
professionele judoleerkracht.
Rapporten
In februari is het weer tijd voor de rapporten. Heeft u de rapportmap van uw zoon of dochter nog thuis liggen, dan zien we
deze graag op school verschijnen.
Datum
21 december om 14.15u
7 januari

Activiteit
Kerstvakantie
Start thema ridders

11 januari
18 januari
16, 23 en 30 januari
Start 25 januari

Nieuwjaarsconcert
Schrijver in de school
Bibliotheek op bezoek in de klas
Schooljudo

Ouderhulp
x
Heeft u materialen passend bij het
thema?
x
x
x
x

Jessica en Petra
naar Inhoudsopgave
Groep 3
Wat hebben we deze periode allemaal gedaan?
Pieten gym
Gebalanceerd over de daken en oefenen met pakjes gooien in de schoorstenen! Ook dit jaar hebben we weer pieten gym
gehad van juf Marloes. Wat was dit leuk!

3

Nieuwsbrief 4

21 december 2018

Sinterklaasviering
Op woensdag 5 december kwam Sinterklaas bij ons op school. Bijna alle kinderen kwamen als kleine Pietjes of Sintjes naar
school. Groep 3 heeft genoten deze dag en ze hebben lekker veel pepernoten gegeten! Sinterklaas kwam ook nog eventjes
bij ons in de klas om ons een cadeau te brengen. Dag Sinterklaasje, tot volgend jaar!
Schaatsen
Vrijdag 14 december zijn wij met groep 3 wezen schaatsen op de schaatsbaan in Woerden. Voor veel kinderen was dit de
eerste keer dat zij schaatsen aan hadden en was het dus een beetje spannend! Misschien hebben een aantal kinderen blauwe
billen maar ze hebben het super goed gedaan. Er zitten een hoop stoere kinderen in groep 3. Om weer even warm te worden
zijn alle kinderen getrakteerd op een kopje warme chocolademelk!
Bedankt ouders voor het rijden en voor jullie hulp!
Juf Susan
Vrijdag 21 december was de laatste werkdag van Juf Susan.
Lieve groep 3,
Wat zijn jullie een lieve en gezellige groep zeg! Jullie kunnen ook nog eens ontzettend hard werken. Ik heb heel erg genoten
van de dagen dat ik jullie juf mocht zijn. Ik heb veel van en met jullie geleerd en ik heb een hele leuke tijd gehad. Heel erg
bedankt voor het afgelopen half jaar.
Liefs Juf Susan
Wat staat ons nog te wachten?
Donderdag 10 januari 2019 zal Linda haar eerste werkdag weer zijn!
naar Inhoudsopgave
Groep 4
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?
Sinterklaas
Al weken waren we in spanning… Zal Sinterklaas ook dit jaar weer naar de
Andersenschool komen? We hebben wat afgezongen en gedanst in de klas en de
mooiste tekeningen voor Sinterklaas gemaakt. Gelukkig kwam hij, met wat enige
vertraging, toch op 5 december bij ons aan! In de grote vuilniswagen van de
gemeente Woerden, samen met drie pieten. We hebben een gezellige dag gehad
met de Sint en zijn pieten. We zijn bij ze op bezoek geweest in de speelzaal en
hebben lekker veel pepernoten gegeten. Ook hebben we nog een leuk cadeautje
gekregen. Het was een geslaagde dag!
Schaatsen
Op vrijdag 14 december hebben we met de hele klas geschaatst op de
schaatsbaan in Woerden. Samen met groep 3 en HB4/5 hebben we de kou ’s
morgens getrotseerd en hebben we hard geschaatst .

Kerst
Nadat Sinterklaas weg was, zijn we gelijk de Kerst ingerold. Met zijn allen hebben we een mooie ‘pretboom’ in de klas
gemaakt met gekleurde lampjes en allemaal verschillende kerstballen. Ook op het raam aan de buitenkant hebben we ze
onze eigen kerstboom met kerstballen gemaakt. Woensdag 19 december hebben we met de groepen 1 t/m 4 een leuk
Kerstcircuit gehad, waarbij we onder andere kerststukjes hebben gemaakt en koekjes hebben gebakken. Afgelopen
donderdag hadden we het gezellige kerstdiner in de klas, dat was erg leuk.
Een hele fijne Kerstvakantie gewenst en tot 7 januari!
Wat gaan we de komende periode doen?
Na de vakantie gaan we beginnen met een nieuw blok van rekenen en een nieuw project van Alles in 1.
Rekenen blok 6 en tafels
In blok 6 van rekenen gaan we voornamelijk verder met de tafels, de tafel van 2, 3 en 4 zullen aan bod komen. De tafel van
2 hebben we al behandeld, dit zal een herhaling zijn. Ook het optellen en aftrekken met tientallen (met behulp van de
getallenlijn) zullen dit blok worden herhaald, hier hebben wel al hard mee geoefend. Door deze herhaling zullen we in de
tweede week van het nieuwe blok de stap kunnen maken naar het optellen en aftrekken over het tiental heen (t/m 100). Na
de vakantie zal ik ook gaan beginnen met het ‘overhoren’ van de tafels. In de tweede week na de vakantie (vanaf 14 januari)
zal ik iedere dinsdag de tafels afnemen bij de leerlingen. Op 15 januari begin ik met een zogeheten startmeting, om het
beginniveau van iedereen te kunnen bepalen. Vanaf dat moment zal ik elke week een nieuwe tafel afnemen. Als uw kind
4
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bijvoorbeeld is gekomen tot en met de tafel van 3, dan zal ik 22 januari de tafel van 4 overhoren (en zo verder). Op 15
januari krijgt u een mailtje van mij met welke tafel ze hebben behaald, zodat jullie daar thuis ook mee kunnen oefenen.
Nieuwe project Alles in 1
Het nieuwe project van Alles in 1 heet: ‘wanneer was dat?’ en is een geschiedenis-project. In dit project gaan we aan de slag
met de prehistorie (met als hoofdthema dinosauriërs), de Middeleeuwen (met als hoofdthema kastelen), de moderne tijd
(met als hoofdthema het begrip tijd) en de Gouden Eeuw (met als hoofdthema de piraterij). Gedurende 8 weken zullen we
hier mee bezig zijn in de klas. Na de vakantie zullen we hier mee beginnen. Om het in te leiden, zou het leuk zijn als uw kind
een foto mee kan nemen toen hij/zij nog een baby was. Deze mogen ook gemaild worden naar anouk@andersenschool.eu.
Alvast bedankt!
BLOON
Vorige week heb ik een mailtje gestuurd via MijnSchoolInfo over BLOON. Ik zie dat de kinderen al hard aan het oefenen zijn,
heel fijn! Afgelopen week hebben we project 2 afgesloten met het grote einddictee. Na de vakantie zullen we starten met het
nieuwe project, waarbij ook nieuwe spellingscategorieën aangeboden zullen worden. Een project van 8 weken ziet er als volgt
uit:
Week 1:
Aanbieden 2 nieuwe spellingscategorieën
Week 2:
Herhaling spellingscategorieën week 1 + dictee eind week 2
Week 3:
Aanbieden 2 nieuwe spellingscategorieën
Week 4:
Herhaling spellingscategorieën week 3 + dictee eind week 4
Week 5:
Aanbieden 2 nieuwe spellingscategorieën
Week 6:
Herhaling spellingscategorieën week 5 + dictee eind week 6
Week 7:
Herhaling spellingscategorieën week 1 t/m 6
Week 8:
Herhaling spellingscategorieën week 1 t/m 6 + groot
einddictee eind week 8
Na de vakantie zal ik aan het einde van week 1 (rond 10 januari), week 3 (rond 24 januari), week 5 (rond 7 februari) en
week 7 (21 februari) de weekwoorden van spelling klaar zetten, zodat de kinderen thuis kunnen oefenen met BLOON voor het
dictee. In de tweede week maken de kinderen steeds het dictee over de voorafgaande weken.
Website: www.bloon.nl > inloggen leerling.
Inlognaam: andgroep4
Wachtwoord: groep4A.
Nieuwsbegrip (begrijpend lezen) oefenen
Bij sommige ouders had ik het al benoemd bij de oudergesprekken, er kan namelijk thuis worden geoefend met
Nieuwsbegrip. Echter, de verbinding met MijnKlas/Ambrasoft is op dit moment in onderhoud, dus het duurt wat langer
voordat dit rond is. Zodra ik meer weet, zal ik jullie een mail sturen met hoe dit thuis geoefend kan worden.
Succes met oefenen! Mochten er vragen zijn, stuur dan gerust even een mailtje.
Nieuwjaarsconcert
Op vrijdag 11 januari is het nieuwjaarsconcert. Alle klassen zullen dan voor elkaar optreden. We hebben al een en ander
geoefend de afgelopen week en na de vakantie zullen we nog verder oefenen om een mooi optreden te kunnen geven!
Schrijver in de school en start mix-middag
Op vrijdag 18 januari zal er een schrijver in de school komen. Welke schrijver dit is, is nog niet bekend. Tevens zullen we 18
januari starten met de mix-middag in de middenbouw.
Schooljudo
Op vrijdag 25 januari zullen er schooljudo-lessen starten voor de groepen 1 t/m 4/5. Wekelijks zal er een judoles gegeven
worden door een judo-docent in de school. Deze lessen duren 45 minuten. Deze lessen worden 4x gegeven op vrijdag, onder
schooltijd.
Voorleesochtend
Op vrijdag 1 februari is het voorleesochtend op school voor de groepen 1 t/m 4 en HB4/5. Wie er in de klas komt voorlezen is
nog niet vekend.
Wilt u uw kind zijn/haar rapportmap weer meegeven naar school? Alvast bedankt!
Nogmaals een hele fijne vakantie gewenst en tot in januari!
Anouk.
naar Inhoudsopgave
HB 4-5
Sinterklaas
Op maandag 26 november hebben we onze schoen in de klas gezet. Wat was het de volgende dag een rommeltje in de klas.
Stoelen bij de verkeerde tafels en de tafels stonden door elkaar. Overal viltstiften en potloden op de grond. We hebben eerst
de klas op moeten ruimen voordat we konden beginnen.
Het Sint-toneel was erg leuk. Gelukkig kreeg de politieagent na grondig onderzoek en uitstekend speurwerk de dieven te
pakken.
Op 5 december kwamen na lang wachten en veel zingen Sinterklaas en zijn Pieten op school aan. Ze hadden een mooi
vervoersmiddel, hoog en droog in en op de vuilniswagen. Nadat we de zak hadden gekregen met de cadeautjes hebben we
een dobbelspel gespeeld en dat zorgde voor grote hilariteit in de klas. Op zijn kop een Sinterklaasliedje zingen of een
5
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cadeautje bij iemand wegpakken, twee plekken opschuiven. Aan het eind van het spel had iedereen toch zijn cadeautje
gekregen.
Kerst
Sinterklaas ging weer naar Spanje en de kerstboom kwam de klas in. Het was een beetje rommelig in die
week, maar de boom staat en de lampjes hangen met dank aan Nona en Aylan, de stagiaires in de groep.
Het inschrijven voor het maken van hapjes voor het kerstdiner verloopt goed, we zien al veel lekkere
dingen erop staan. Op woensdag 19 december gaan we in de ochtend een circuit doen en dan maken we
kerststukjes, gaan we koekjes bakken en hebben we nog andere activiteiten. Voor de kerststukjes moeten
de kinderen zelf spullen meenemen. Donderdag 20 december is het kersttoneel en het kerstdiner, we hebben er zin in.
Op vrijdag ruimen we de klas op en daarna kunnen we allemaal genieten van de kerstvakantie.
Minivakkendag
Het onderzoek naar het menselijk lichaam hebben we afgerond en afgelopen woensdag was de voor dit
jaar de laatste minivakkendag. De kinderen hebben onderzoek gedaan naar het mengen en ontmengen
van kleuren. Daarna hebben ze dit toegepast tijdens de techniek les op papier. Met verschillende
verftechnieken, onder andere het pointillisme en met verschillende materialen, kwasten, wattenstaafjes,
satéprikkers etc. hebben de kinderen kunnen experimenteren met kleuren . In januari gaan we weer
verder met minivakkendag.
Voor de komende periode krijgt u vast wat data om te noteren:
18 januari 2019
Er komt een schrijver op school vertellen en er wordt gestart met mix-middag.
Toneel HB 4/5
Op vrijdag 25 januari heeft groep HB 4/5 de toneelvoorstelling in de middag voor ouders/opa’s/oma’s/en andere
belangstellenden. Er zal rond 13.00 uur gestart worden. Zet u deze datum in uw agenda?
Schooljudo
Vrijdag 25 januari starten er judolessen. Er zal vier weken op de vrijdag getraind worden op school.
Voorlezen
Op vrijdag 1 februari wordt er voorgelezen voor de groepen 1 t/m 4 en HB 4/5. Hoe dit vormgegeven gaat worden blijft nog
een verrassing.
Wilt u eraan denken uw kind de rapportmap mee te geven?
Hartelijke groet,
Mirjam, Marlous en Esther.
naar Inhoudsopgave
Groep 4-5
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?
Alles in 1 – Kleding en sport:
Ook dit project is alweer klaar. De kinderen hebben veel gedaan rondom kleding en sport. Er is 1 week veel geleerd over
sport. De andere weken gingen over kleding. De afsluiting was op 21 december. Er is toen een echte modeshow gehouden
met zelfgemaakte kleding.
Na de vakantie starten we eerst met 3 weken alles apart. Daarna zal er weer een nieuw thema starten.
Werkstuk: De kinderen die geen vakkendag hebben zijn druk bezig met het nieuwe werkstuk. Er is al veel informatie
gevonden en verwerkt door de kinderen. In de vorige nieuwsbrief stond dat de presentaties direct na de kerstvakantie zijn.
Dit wordt een week uitgesteld. Vanwege sinterklaas en de kerstworkshops zijn er werkmomenten in klas vervallen. Daarom
krijgen de kinderen na de vakantie nog 1 week de tijd om er in de klas aan te werken. De twee weken erna zullen zij het
gaan presenteren.
Voorleeswedstrijd
Senne heeft dit jaar namens de klas mee gedaan aan de voorleeswedstrijd. Het was een spannende strijd tussen 4 goede
deelnemers. Helaas heeft Senne niet gewonnen.
Sinterklaas
Woensdag 5 december was weer een gezellige feestdag voor de kinderen. We hebben met elkaar een quiz gedaan over het
sinterklaasfeest. Na het buitenspelen mochten we bij sinterklaas langskomen. Die had over alle kinderen iets leuks te
vertellen. En hij had ook een mooi cadeautje bij zich. Er is 1 cadeautje voor een meisje blijven liggen in de klas. Mocht u deze
missen, dan kunt u hem ophalen bij ons.
IJsbaan
Vrijdag 14 zijn we met de klas naar de ijsbaan op het kerkplein in Woerden geweest. Het was weer een feestje. De meeste
kinderen konden al goed schaatsen. We hebben veel plezier gehad met elkaar. Alle ouders die konden rijden. Heel erg
bedankt.
Kerst
Ook kerst zit er weer op. De klas was weer sfeervol versierd. De kerstworkshops waren erg leuk. Er is van alles gedaan door
de kinderen deze dag.
6
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Donderdag de 20 was het traditionele kerstdiner. Eerst hebben de groepen 7 een mooi kersttoneel laten zien. We hebben dit
jaar kunnen genieten van Scrooge. Daarna hebben we in de klas lekker gegeten met elkaar. Er is weer veel lekkers gemaakt
door de kinderen en de ouders.
Afscheid juf Susan
Deze week was juf Susan voor het laatst in de klas. Ze heeft er samen met de kinderen een leuk afscheid van gemaakt.
Wat staat ons nog te wachten?
Nieuwjaarsconcert
Vrijdag 11 januari is het nieuwjaarsconcert. Alle klassen zullen voor elkaar optreden.
Schrijver op school
Vrijdag 18 november komt er een schrijver op school. Welke dat is, is nog niet bekend.
Cito toetsen
Vanaf 21 januari gaan we weer bij de kinderen de citotoetsen afnemen. Hiermee kunnen we de ontwikkeling van de kinderen
goed volgen. We proberen er in de klas zo min mogelijk druk op te leggen. De kinderen kunnen tenslotte niet meer doen dan
hun best.
Agenda
Datum
24 december 2018 t/m 6 januari 2019
16 januari en 23 januari
21 januari t/m 1 februari

Activiteit
kerstvakantie
Presentaties werkstukken
Afname CITO toetsen

Ouderhulp

Groet Susan en Ilona
naar Inhoudsopgave
HB 6
Wanneer jullie deze nieuwsbrief lezen, hebben we net de laatste schooldag van dit jaar afgesloten en gaan de kinderen van
een welverdiende vakantie genieten. We hebben al vier hele leuke maanden achter de rug en kijken uit naar alles wat nog
komen gaat. Zo zijn we heel blij dat we na de vakantie Annabel als nieuwe leerling van HB6 mogen verwelkomen! En zijn we
al lekker aan het oefenen voor het Nieuwjaarsconcert. Maar voor nu wensen we jullie gezellige feestdagen en een mooi begin
van 2019!
Wat hebben wij de afgelopen periode nog meer gedaan?
Programmeren
Sinds een paar weken geeft Marianne Vlaar les aan HB6 in programmeren. Ze weet met leuke oefeningen de kinderen
informatie te geven over de digitale taal van een computer. Vorige week gebruikte ze legostenen om deze taal uit te beelden.
De kinderen steken er veel van op.
Werkstuk
De laatste loodjes. Alle werkstukken moeten voor de kerstvakantie ingeleverd worden, zodat de kinderen zonder huiswerk de
vakantie ingaan. De kinderen (en hun ouders 🙂) hebben er veel tijd inzitten en dat maakt dat ik de werkstukken vrij intensief
nakijk en meteen aanwijzingen probeer te geven voor verbeteringen. Dat vergt ook veel tijd, waardoor de kinderen even
geduld zullen moeten hebben. De werkstukken zullen in ieder geval nagekeken zijn voor het 1e rapport.
Voorleeswedstrijd
Hoera! Onze Sven uit HB6 is de voorleeskampioen geworden van de groepen 4 tot en met 6 van de Andersenschool. Het was
nog even spannend, want Sven was zijn boek vergeten, dus moest hij snel een ander boek uitzoeken. Ook hieruit las hij
fantastisch voor en sleepte daarmee de winst in de wacht. Wij zijn ontzettend trots op Sven.
Sinterklaas
Sint en Piet waren weer in het land. We mochten onze schoen zetten en de Rommelpiet heeft er in de klas een behoorlijke
bende van gemaakt door alle laatjes op de kop te zetten. En wat een bende dààr uitkwam 🙈...! Geheel in thema hebben we
ook een keer het spel ‘pepernotendammen’ gespeeld. Dit vonden ze een erg lekker spel! Op woensdag 5 december hebben
we de mooiste surprises voorbij zien komen en zijn de meest prachtige gedichten voorgelezen. Wat hebben jullie kinderen
ontzettend hun best gedaan! Het was een hele gezellige en fijne dag.

7

Nieuwsbrief 4

21 december 2018

Schaatsen stadsplein Woerden
Vrijdag 14 december mocht de kinderen van HB6 hun schaatsen aandoen om
lang op de ijsbaan te schaatsen. Iedereen heeft lekker geschaatst. Sommige
kinderen konden het al heel goed en anderen gebruikten een pinguïn of een
banaan als hulpmiddel. Af en toe zijn er ook wel een paar blauwe plekken
gevallen. Na het schaatsen kreeg iedereen een beker warme chocomelk. En
weet je: juf Yara kan hele mooie pirouettes maken!

Wat staat ons ons te wachten?
Datum
Zaterdag 22 december t/m zondag 6
januari
Vrijdag 11 januari
Vrijdag 18 januari
Vrijdag 18 januari
Vanaf week 4

Activiteit
Kerstvakantie

Ouderhulp

Nieuwjaarsconcert
Topotoets Provincies & Hoofdsteden
Schrijver in de school
Start midden cito’s

nvt
nvt
nvt
nvt

Een hele fijne vakantie! Groetjes van Annieka, Yara en Mariëlle
naar Inhoudsopgave
Groep 6
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?

Sinterklaas op bezoek
Op 5 december kwam Sinterklaas dan eindelijk bij ons op school. Hij kwam aan in een grote
vuilniswagen, samen met drie Pieten. We hebben we een gezellige dag gehad. De kinderen zijn
verwend met prachtige surprises en leuke cadeautjes. Toen Sinterklaas bij ons in de klas kwam,
wist hij nog wat leuke dingen te vertellen over een aantal kinderen uit de klas. We kregen van de
Pieten hele broodtrommels gevuld met strooigoed! Hier hebben we de hele week nog van kunnen
smikkelen.
Schaatsen
Vrijdag 14 december zijn we met de klas wezen schaatsen op de ijsbaan in Woerden. Fijn dat er
ook dit keer weer genoeg ouders waren die konden rijden. Nogmaals dank daarvoor! Het
schaatsen was ook ontzettend gezellig. De kinderen hebben lekker lang geschaatst en aan het
einde kregen we nog een bekertje met warme chocolademelk!
Afsluiting Alles in 1
Vrijdag de 21e hebben we de afsluiting van het project Kleding & Sport. Omdat dit project de
laatste 4 weken over kleding ging, hebben we zelf van een saai wit T-shirt iets moois gemaakt.
Kinderen zijn druk bezig geweest met stofjes en strikjes naaien, knippen, tekenen en schilderen
op hun shirts. Hierbij kregen de kinderen hulp van een aantal meiden uit groep 8. De resultaten
zijn ontzettend mooi geworden!
Bloon
Er kan weer gebruik worden gemaakt van Bloon! De kinderen zijn op de hoogte van de
gebruikersnaam en het wachtwoord. Hier kunnen ze thuis oefenen met de weekwoorden die zij
aangeboden krijgen.
Wat staat ons nog te wachten?
Datum

Activiteit

Ouderhulp

21 december 2018

Afsluiting project Kleding & Sport - Modeshow

-

22 dec ’18 /m 6 jan ‘19

Kerstvakantie

-

21 januari 2019

Start CITO M6-toetsen

-

t

naar Inhoudsopgave

HB 7
Op 5 december was het feest in de klas. Er waren bijzonder mooie surprises gemaakt door de
pieten. Er was een aquarium, een boomhut, een Tony Chocolony, een gigantische Legopop, een
hamer, een tennisracket en nog veel meer. Er waren ook mooie persoonlijke gedichten
geschreven. Het was een gezellige dag.
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Na het vieren van de verjaardag van De Sint heeft de klas samen met groep 7 zich ingezet om decorstukken te maken en
liedjes te leren voor de kerstmusical Scrooge. Gelukkig hebben we samen met groep 7 een stel heel getalenteerde kinderen
en als u dit leest heeft u kunnen zien dat het een mooie voorstelling geworden is.
Schaatsen
Wat een mooie afsluiting van 2018, vrijdagmiddag voor de vakantie nog schaatsen op het Kerkplein in Woerden. Een mooie
manier om in de vakantiestemming te komen.
Basketbaltoernooi
Het basketbaltoernooi was een groot succes, twee teams wisten hun poule te winnen en er werd enthousiast en goed
gespeeld. Wat ook leuk was om te zien dat de twee groepen 7 steeds meer integreren. Vanwege oefenen voor basketbal en
voor de musical gymmen de twee groepen al een aantal keer samen en het is leuk om te zien dat ze elkaar steeds beter leren
kennen.

Agenda
21
11
18
18
18

december
januari
januari
januari
januari

Schaatsen
nieuwjaarsconcert
mixmiddag
Schrijver op school
Zaalvoetbal jongens Kalsbeek

Een hele fijne vakantie gewenst, een gezellig kerstfeest en de beste wensen voor 2019!
Annieka en Niels
naar Inhoudsopgave
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HB 8
Het is alweer kerstvakantie. De tijd vliegt voorbij. In de afgelopen weken is er weer veel gebeurd. Hieronder leest u daar
meer over.
Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan?
eTwinning
In november zijn de kinderen druk bezig geweest met het zoeken van typisch Nederlandse recepten, deze vertalen in het
Engels en vormgeven op een poster. We hebben een recept geschreven voor stroopwafels, hutspot en bijvoorbeeld ook
bitterballen, maar daar een recept voor schrijven in het Engels, bleek wat te ingewikkeld, dus uiteindelijk hebben we het
gehouden op: ‘gooi de bitterballen in de frituurpan’. In december hebben we een recept voor stoofperen op de twinspace
gezet als kerstrecept en hebben wij een video gemaakt met een kerstliedje en een kerstboodschap voor onze partnerscholen
in Spanje, Roemenië, Tsjechië en Griekenland.
Vanuit het andere ‘decemberproject’ wat we volgde hebben wij kerstkaarten ontvangen vanuit Portugal en Spanje. Dat was
een hele leuke verrassing. We hebben de Spaanse en Portugese school kerstkaarten terug gestuurd.
In Januari gaan we aan de slag me het maken van een tijdschrift met al onze recepten daar in.
Neemt u vooral nog eens een kijkje op onze gezamenlijke twinspace: https://twinspace.etwinning.net/71502 .
Sinterklaas
In de afgelopen weken hebben wij natuurlijk aandacht besteed aan Sinterklaas. We
hebben onze schoen gezet, de rommelpieten zijn langs geweest en wij kregen heel
toepasselijk een kompas in onze schoen. Dat was leuk, want de dag daarvoor hadden
we met DaVinci onze eigen kompassen gemaakt met behulp van een magneet, een
naald en wat zilverfolie. Op 5 december heb ik de meest waanzinnige surprises langs
zien komen. De kinderen hadden allemaal onwijs hun best gedaan.
Chinese les
Met DaVinci hebben we het over het thema Aziaten. Adanya volgt Chinese-les en heeft
ons de basisbeginselen van het Chinees geleerd. Super leuk! Ze had een PowerPoint
voorbereid en werkbladen gemaakt en de kinderen zijn actief bezig geweest met het
leren van de Chinese taal.
Kerst
Na Sinterklaas zijn wij razendsnel doorgegaan met Kerst. We hebben de klas prachtig
versierd en zijn bezig geweest met het knutselen van kerstkaarten voor de Portugese
en Spaanse scholen, die ons een kerstkaart hadden gestuurd. We hebben natuurlijk
kerststukjes gemaakt en kerstwensen geschreven. De drukke kerstperiode hebben wij
natuurlijk afgesloten met een gezellig kerstdiner. Het kerstverhaal is voorgelezen en we
hebben heerlijk gesmuld van elkaars eigen gemaakte lekkernijen. Op vrijdag hebben wij
nog met de hele klas geschaatst op de ijsbaan en restte ons uiteindelijk nog maar één
ding en dat was opruimen, orde op zaken stellen en heerlijk vakantie vieren.
DaVinci
De kinderen zijn druk bezig met het thema Aziaten. De afgelopen weken hebben de kinderen geleerd over: buskruit en
andere Chinese uitvindingen, het communisme en modern China, Klimaten en landschappen in China en Rijst en ander
Chinees eten. Na de vakantie leren de kinderen nog meer over: Tibet en mensenrechten en Oosterse geneeswijzen. Dinsdag
22 januari hebben de kinderen een toets over het thema Aziaten. De samenvatting krijgen ze weer twee weken van te voren
mee, om thuis te leren.
Neemt u vooral eens een kijkje op de site: http://www.davincivoorthuis.nl/ waar u allerlei ideeën als leuke films, boeken en
leerzame uitjes kunt vinden met betrekking tot het thema Aziaten. Wat dacht u van een uitstapje naar het museum van de
volkenkunde of park Oikos waar een heuse drakenwereld is? Of kijk eens naar de alom bekende Disney film Mulan of Kung Fu
Panda. Misschien weet u zelf wat interessants te vertellen over het thema Aziaten? Dan bent u van harte uitgenodigd voor
een gastles bij ons op school. Om alle thema’s tot een succes te laten worden en de thematafel zo mooi mogelijk te maken,
hebben wij soms uw hulp nodig voor het verzamelen van spullen e.d.
Wij zullen uw kind vragen om spullen mee te nemen. Alles wat we nodig hebben voor proefjes e.d. verdelen we over kinderen
en ieder kind is verantwoordelijk voor iets. Misschien heeft u ook wel een mooie poster, boek of vertelplaat thuis liggen over
Aziaten of wellicht wel een mooi kostuum? Dan zou het fantastisch zijn als we deze even op school mogen lenen voor onze
thematafel.
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TopoTop!
Tijdens het thema Aziaten hebben we het gehad over de topografie van: Centraal- en Zuid-Azië, Oost-Azië en het Indisch
Subcontinent. Voordat de kinderen een toets krijgen, bereiden ze eerst een presentatie voor over een van de aangeboden
‘termen’. Ze vertellen een leuk, grappig of interessant weetje over hun plaats, gebied of land. De leerlingen maken op de
kaart die ze krijgen een tekeningetje die past bij het weetje. De bedoeling is dat als ze gaan leren, ze het plaatje zien en
denken ‘o ja, Kopenhagen, daar hebben ze ooit de grootste taart van de wereld gebakken.’ De kinderen krijgen de leerbladen
één week van te voren mee en de toets wordt ook beoordeeld op spelling.
Kanjertraining
Het vierde blok van de Kanjertraining zit er op. Best een spannend blok want we hebben het gehad over ‘hoe ziet de klas
mij’. Eerst beoordeelden wij onszelf op een blaadje met daarop allerlei gedragskenmerken. Daarna draaide we het blaadje om
en mocht de klas jou beoordelen op dezelfde gedragskenmerken. Best spannend allemaal. Niet altijd was het leuk om te zien,
dat je bijvoorbeeld drie streepjes had bij ‘je doet te stoer’. We hebben de blaadjes en ‘beoordelingen’ goed bekeken en
daarna mocht je verhelderingsvragen stellen aan de klas. Bijvoorbeeld: ‘Ik zie dat ik drie streepjes heb bij: je doet te stoer,
maar ik snap niet waarom’. De kinderen die dat streepje hadden gezet mochten dan toelichten waarom ze dat hadden
gedaan. Het was een hele verhelderende les die we met elkaar in vertrouwen hebben gedaan en op een positieve manier
hebben afgesloten. Ook ik moest er aan geloven. De kinderen mochten mij ook tips en tops geven. Best spannend, maar
altijd leuk om te doen. Tijdens de lessen Max en seksualiteit hebben we de thema’s: Echte vrienden? En Verliefd zijn
doorgenomen. Hoofddoelen van die lessen waren dat de kinderen inzien dat je de vrijheid, keuze en leiding hebt over hoe jij
je wilt gedragen en met wie je wilt omgaan. Jij bepaalt in hoeverre je je laat beïnvloeden en dat de kinderen inzien dat
verliefdheid (ongeacht je geaardheid) een onderwerp is dat je kunt bespreken met je vrienden of ouders.
Staal taal
Het derde thema waar we met school aan hebben gewerkt is het mysteries. De woordenschat werd uitgebreid met
woorden als: angstaanjagend, het fenomeen, analyseren, verzwelgen en om de tuin leiden. Tijdens de lessen taal
verkennen leerden de kinderen meer over beeldspraak en de directe rede. Tijdens spreken en luisteren leerden de
kinderen een verhaal bedenken en meer over mysteries. Bij het onderdeel schrijven leerden ze een verhaal schrijven met
beeldspraak en een schrijfplan maken. Na deze impressie gingen ze door naar expressie en pasten ze het geleerde toe
door het schrijven van en op een spannende manier voorlezen van een verhalende tekst.
Staal spelling
Het vierde blok is afgerond. We hebben het gehad over woorden met een onbeklemtoond meervoud zoals: monniken,
dreumesen, kieviten etc. Bij werkwoordspelling hebben het gehad over de 1e, 2e en 3e persoon enkelvoud en meervoud.
Tevens krijgen de kinderen nu iedere vrijdag een werkblad werkwoordspelling mee naar huis. Mij is opgevallen dat dit nog
best pittig is voor de meeste. Daarom ben ik voornemend om dit de komende weken nog even vol te houden, zodat ze goed
kunnen oefenen. Gedurende de week bespreek ik het werkblad met de kinderen. Belangrijk is dat ze het werkwoordschema
goed gebruiken en deze helemaal in hun hoofd hebben zitten. Bij grammatica hebben we geleerd hoe je ‘de bepaling van de
tijd’ vindt. De bepaling van de tijd geeft informatie over de tijd. Je vindt de bepaling van de tijd door: Wanneer +
werkwoordelijk gezegde + onderwerp (+ lijdend voorwerp)? Heeft u interesse in de betekenis van al die ‘gekke’ poppetjes die
horen bij de spellingscategorieën? Stuur dan een mail, dan kan ik u een overzichtje sturen en kunt u het eventueel thuis ook
eens hebben over de categorieën.
Rekenen
Met rekenen hebben we blok 5 achter de rug en zijn we begonnen met blok 6. De belangrijkste onderwerpen waren:
deelbaarheid onderzoeken, volgorde van bewerkingen, toename en afname met hele en halve procenten en spiegelen. In blok
6 hebben we het al gehad over: staafgrafieken aflezen, percentage berekenen en delen van een heel getal door een
kommagetal. Wilt u graag thuis oefenen? Dat kan, laat dan even weten wat u wilt oefenen en dat kunnen wij u de manier
aanleren van rekenen die wij op school toepassen en werkbladen mee geven.
Lezen
In de klas lezen we op het moment uit het boek ‘Ravelijn’ van de schrijver Paul van Loon. Inderdaad dit is het boek wat hoort
bij de show die in de Efteling bewonderd kan worden. Het boek gaat over Thomas, Joost, Maurits en tweelingzussen Emma en
Lisa. Ze verhuizen met hun ouder van de stad naar een afgelegen dorp. Daar gebeurt iets ongelooflijks. Wanneer zij, gelokt
door raven en een geheimzinnige stem, onder een oude stadspoort doorgaan, veranderen ze in ruiters te paard. Tot hun
schrik komen ze erachter dat zij ‘De Vijf’ zijn. Volgens een oude voorspelling moeten zij de magische stad Raveleijn en haar
bewoners bevrijden van hun overheerser graaf Olaf Grafhart en zijn monsterlijk wezens. Het lot van Raveleijn ligt in de
handen van Thomas en zijn broers en zussen. Maar hoe komen ze aan de magische krachten die nodig zijn om Raveleijn te
bevrijden ? En welke rol speel het mysterieuze meisje Samira? Heeft u zelf nog een aanrader voor mij over een boek wat ik
echt moet voorlezen aan de kinderen, dan hoor ik dat graag!
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Wat staat ons te wachten?
Datum
07 januari
08 januari
09 januari
10 januari
11 januari
15 januari
18 januari
18 januari
21 januari
22 januari
29 januari

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Activiteit
Start school
Inleveren werkstuk
Naar het gemeentehuis
ARTspace Kalsbeek college
Nieuwjaarsconcert
Topo Toets
Jongens Zaalvoetbal Kaslbeek 13:15
Schrijven in de school
Start CITO periode
Toets DaVinci
Rijksmuseum

Ouderhulp
X
X
FIETS MEE!
FIETS MEE!
X
X
X
X
X
X
X

Heeft u een vraag? Dan ben ik altijd aan te spreken op het schoolplein om 14:15 of u kunt een afspraak maken via de mail of
mij even bellen.
Met hartelijke groet,
Jeanine
naar Inhoudsopgave
Groep 7-8
Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan?
Basketbaltoernooi groep 7 (door Ahmed & Olivier)
Ahmed en Olivier hebben mee gedaan aan het basketbaltoernooi, natuurlijk meer kinderen maar wij gaan er wat over
vertellen. We zaten bij elkaar in het team, en onze teamgenoten waren Omar, Oene en Chen. De eerste wedstrijd speelde we
tegen Regenboog, die wonnen we met 4-0. Dat ging prima. De tweede wedstrijd ging ook goed was tegen Franciscusschool,
we wonnen met 12-0, de derde moesten tegen onze eigen school dat wonnen we met 14-0 gemakkelijk dus. De vierde
wedstrijd was tegen weer Francisusschool maar dan een andere dat wonnen we 10-0. De vijfde en de laatste was tegen een
andere regenboog, en dat werd 2-2. maar dat was genoeg voor de poolprijs. een perfect toernooi en een perfect team. Wat
wil je nog meer, trouwens een ander team van de andersenschool won ook de poolprijs een mooi toernooi om nooit te
vergeten

Sinterklaas (door Lois & Sofie)
We begonnen de dag buiten wachtend op sinterklaas. Na een paar liedjes
kwam sinterklaas in een vuilniswagen aan.
Iedereen ging naar binnen en onze klas ging toen surprises uit pakken. Er
zaten allemaal leuke dingen bij.
De meester deed niet mee maar hij had wel cadeaus: Van groep 8:
tuinkabouter Lorenzo en Martina: chocoladeletter Juf Valeska: een foto en
toen kwam sinterklaas nog binnen in de klas.
Daarna noemde hij nog een paar namen op: Lois, Sofie, Hassan, Wies,
Anouk.
Daarna zongen we dag sinterklaasje dag.
Het was een leuke dag.
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Alles-in-1
Het project Kleding en sport ronden wij voor de kerstvakantie af. Dit doen we met een modeshow waarbij iedereen zijn/haar
eigen shirt heeft ontworpen! Het afronden van het werkstuk laat nog even op zich wachten. Door alle drukke activiteiten
rondom Sinterklaas en Kerst is er wat tijd verloren gegaan. De leerlingen krijgen na de kerstvakantie nog twee weken om het
werkstuk af te ronden.

Bloon
Leerlingen kunnen de weekwoorden weer oefenen via Bloon: https://www.spelling.bloon-methode.nl/R2login-leerling-ui.php
Ze kunnen inloggen per niveau, gebruikersnaam en wachtwoord zijn hetzelfde:
•
Gebruikersnaam/wachtwoord: Niveau-D
•
Gebruikersnaam/wachtwoord: Niveau-E
•
Gebruikersnaam/wachtwoord: Niveau-F
Programmeren
U heeft het misschien al vernomen, maar de vader van Julia (Joost) helpt
ons op maandagmiddag met programmeren. We beschikken over een 3D
printer, maar het is lastig om daar met veel leerlingen tegelijk mee te
werken. Het is dus heel fijn dat hij tijd voor ons wil maken en elke
maandagmiddag een groepje leerlingen mee kan nemen. We zijn bezig
met het maken van een verkeersplein. Elk groepje heeft een verkeerslicht
getekend in Tinkercad. Deze worden vervolgens geprint met de 3D
printer. Zodra deze klaar zijn gaan we aan de slag met een Arduino.
Hiermee zorgen we er straks voor dat het verkeerslicht het ook
daadwerkelijk gaat doen. Er komen lampjes in die op verschillende
momenten van kleur kunnen verspringen.
Als er een groepje aan het programmeren is, zit de rest van de klas
natuurlijk niet stil. Wij zijn dan aan het werk om er een echt verkeersplein
van te maken!
Wat staat ons ons te wachten?
24-12-2018 tot/met 6-1-2018
7-1-2019 tot 25-1-2019
11-1-2019
18-1-2019 (let op: ook na schooltijd!)

18-1-2019
21-1-2019
29-1-2019
31-1-2019
1-2-2019
5-2-2019

Kerstvakantie
Alles Apart
Nieuwjaarsconcert
Zaalvoetbalcub Kalsbeek College
jongens [Symbool] alleen voor
leerlingen die zich hebben opgegeven.
Schrijver in de school
Start midden cito’s
KUVO Rijksmuseum groep 8
Bezoek Wellant College
Nieuwsbrief 5
KUVO Concertgebouw

naar Inhoudsopgave
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N.v.t.
Eventueel voor het
meefietsen/coachen. Opgeven door
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N.v.t.
N.v.t.
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Vakkendag OnSaHeDeProDeOr
Beste ouders van alle kinderen die deelnemen aan de vakkendag,
De periode is weer afgerond. Hieronder leest u daar meer over.
Groep A, B en C
Groep A, B en C zijn de afgelopen periode bezig geweest met creatief-denk-opdrachten uit de
methode ‘outside the box’. U raadt het al, de kinderen werden uitgedaagd om outside the box te
denken. Een voorbeeld van een opdracht is bijvoorbeeld: ontwerp een super vogelverschrikker die
kraaien afschrikt als ze te dicht in de buurt komen van de boerderij of maak verkeersborden om
bezoekers te waarschuwen voor de obstakels die ze kunnen tegenkomen in de Gevaarlijke Vallei.
Ook zijn de kinderen bezig geweest met programmeren via de website code.org. Neem gerust eens
een kijkje. De kinderen zijn bezig geweest op de website, maar we hebben ook ‘unplugged’
activiteiten, activiteiten zonder computer gedaan. De kinderen leren over algoritmes, loops,
variabelen, functies en nog veel meer. Het daagt ze uit en ze zijn er erg enthousiast mee bezig.
Groepen D, E en F
Groep D, E en F zijn de afgelopen periode bezig geweest met
debatteren en programmeren. Waar groep D bezig is geweest met de
basis van een debatwedstrijd en het oefenen hiermee, heeft groep E en
F mee gedaan aan een échte debatwedstrijd tegen andere scholen in
het klooster. We zijn bezig geweest met het bedenken van argumenten
bij de gegeven stellingen en het oefenen van aanvoerdersspeeches en
de goede wijze oefenen van het verloop van een debat. Op 29
november heeft de debatwedstrijd plaats gevonden en met goed
resultaat. Alle drie de groepen die meededen namens de
Andersenschool, zaten in de finale en de groep met de naam:
Argumento’s, heeft de debatwedstrijd gewonnen. Ik ben super trots op
alle drie de groepen. Als prijs gaan wij me alle kinderen van groep E en
F naar het gemeentehuis en daar gaan wij in gesprek met de
burgemeester en krijgen we een rondleiding. Het is van belang dat de
kinderen op woensdag 09 januari een FIETS MEE hebben.
Ook zijn de kinderen bezig geweest met programmeren via de website
code.org. Neem gerust eens een kijkje. De kinderen zijn bezig op de
website, maar we hebben ook ‘unplugged’ activiteiten, activiteiten
zonder computer (m.u.v. groep F) gedaan. De kinderen leren over algoritmes, loops, variabelen, functies en nog veel meer.
Het daagt ze uit en ze zijn er erg enthousiast mee bezig geweest.
De volgende periode
Over de volgende periode moet er nog even gebrainstormd worden om er net zo’n uitdagende en leuk periode van te maken
als de afgelopen periode. We weten in ieder geval dat groep C en D een workshop krijgt over songtekst schrijven.
Mocht u nog vragen hebben dan horen wij dat graag.
Met hartelijke groet,
Jeanine
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