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Geachte ouders,
Een oude traditie lijkt in ere hersteld:

Groep 8 aan het ‘touwtje springen’. Het enthousiasme spat er af!

Projectweken.
Ons project begint op 7 maart en eindigt op 24 maart. Het thema van de projectweken is
‘ondernemen’. Als je iets onderneemt levert het wat op en dat is ook precies de bedoeling. In
ieder geval levert het veel plezier op als je de blije gezichten ziet tijdens de activiteiten. Het
levert ook mooie werkstukken op. En lekkere dingen. En we denken dat het aan het eind ook

wat geld gaat opleveren. Als dat het geval is, dan weten we nu al aan wie we dat geld gaan
geven:

Tsjikke (de vrouw van meester Halbe) is na het overlijden van meester Halbe ambassadeur
van KWF geworden. Wij hadden vorig jaar al met haar afgesproken dat we iets voor het KWF
zouden doen. Dat is er nooit van gekomen. Dat gaat dus nu gebeuren.

Tijdens de projectweken zijn er allerlei activiteiten. Even een overzicht van de activiteiten die
per groep plaatsvinden:
Groep 1 en 2:
Bij de kleuters is het thema KUNST:
De kinderen van groep 1 en 2 zijn keihard aan het werk geweest.
Ze hebben heel veel kunstwerken gemaakt.
De kunstwerken worden tentoongesteld in de kleuterklassen die omgetoverd zijn in een
museum.
Natuurlijke vragen wij een entreeprijs (symbolisch bedragje) en bovendien verkopen we tasjes
die de kinderen versierd hebben.
Er valt veel te zien en te beleven in ons museum!
Dus: KOMT DAT ZIEN!
De ouders krijgen een brief met daarop de openingstijden van het museum. Dis brief mag u
vrijdag 11 maart verwachten.

Klaar om te beginnen!

Groep 3: Speelgoedwinkel!
Groep 3 gaat tijdens de projectweek een eigen speelgoedwinkel beginnen! We gaan ons eigen
speelgoed ontwerpen en daar reclame voor maken. We gaan leren hoe speelgoed bedacht en
gemaakt wordt. Ook houden we een spelletjesmiddag waar we gezelschapsspelletjes van thuis
gaan spelen. We sluiten ons project af met een ruilmiddag. We nemen dan spelletjes/speeltjes
mee van thuis waar we niet zoveel meer mee spelen en gaan dat onderling ruilen.
Groep 4: De bakker.
Groep 4 gaat tijdens de projectweken werken over De Bakker en Brood. Hoe wordt brood
gebakken en wat hebben we daar voor nodig. We gaan op bezoek bij de bakker en we gaan
naar de molen. Ook gaan we met elkaar gezonde broodjes maken en mogen ouders die
broodjes bij ons komen eten. Leuk en lekker.

Groep 5: Programmeren & Welness!
Na een bezoek aan het E-lab in Oudeschoot is groep 5 enthousiast geworden over
programmeren. Wij zijn aan de slag gegaan met verschillende onderdelen hiervan en willen u,
als ouders/verzorgers, pake & beppes en andere familieleden, hier ook graag kennis mee laten
maken.
Daarnaast houden wij van ontspanning op zijn tijd en zijn we in de wereld van de Welness
gedoken.

De kinderen gaan de komende dagen aan de slag met het bedenken van activiteiten, het
maken van aantrekkelijke posters, prijskaartjes en producten. Dit alles om te zorgen dat er op
de middag, wanneer ze laten zien wat ze bedacht en uitgewerkt hebben, geld wordt opgehaald
(verdiend) voor het goede doel (KWF).
Wij hopen u te mogen ontmoeten op dinsdag 22 maart tussen 16.00 - 17.30 uur op school.

Groeten van groep 5

Groep 6: Wij gaan bezig met het onderwerp ‘restaurant’.
Groep zes gaat bezig met het ontwerpen van een restaurant. Heeft het restaurant een
thema, wat is een goede locatie, hoe neem je personeel aan en welk eten serveer je.
We letten hierbij ook op gezonde voeding. Met de kinderen maken wij ook kleine gerechten
klaar, zodat we die kunnen verkopen…

Groep 7: Wij gaan ondernemen:
Met een micro-krediet gaan wij een plan bedenken
om geld te verdienen.
Door flessen in te zamelen krijgen wij een startkapitaal.
Welke groep heeft de meeste winst?

Groep 8: is sinds een tijdje bezig met een project genaamd G8 records. In het project gaan de
kinderen bezig met hun eigen video clip die we als het af is allemaal in een dvd plaatsen. De
kinderen zitten in groepjes en die bestaan uit de band zelf en de makers van de clip. Er zijn
ook nog technici en de kinderen van de reclame, De kinderen van de techniek moeten zorgen
dat alles op de dvd goed gaat en kunnen ook kinderen van de clips helpen als ze het lastig
vinden. De kinderen van de reclame zorgen ervoor dat ook andere mensen en kinderen van de
dvd weten. Al het geld dat we uiteindelijk ophalen gaat naar een goed doel.
Kortom, iedere groep heeft een eigen invulling als het gaat om ondernemen. Een zeer
gevarieerd scala van activiteiten.

Nieuwe leerlingen:
In de komende periode komt Lisa Nijholt bij ons op school, zij komt bij juf Anneke. Wij
hopen dat Lisa een fijne schooltijd op de Wumkes gaat krijgen.

Belangrijke data:
Woensdag 16 maart: Open dag.
De open dag is bedoeld voor nieuwe ouders, dus voor ouders die nog geen kinderen bij ons op
school hebben. Die ouders kunnen een kijkje komen nemen om zo een indruk van onze school
te krijgen. Mocht u in uw omgeving ouders kennen die nog op zoek zijn naar een school
voor hun kind(eren), wilt u ze dan op deze mogelijkheid wijzen? De open dag is van 9.00
tot 11.45 uur.

Dinsdag 15, donderdag 17 en maandag 21 maart: Spreekavonden.
Bij de deur van de groepslokalen hangen de intekenlijsten waarop u zich kunt aanmelden. Het
werken met intekenlijsten is een experiment: bevalt het dan blijven we het doen, bevalt het
niet dan doen we het weer zoals we het gewend waren.

Vrijdag 18 maart: himmeldei.
Daar doet onze school al jaren aan mee. Het is de bedoeling de directe omgeving van onze
school te ‘himmeljen’. Elke groep heeft een eigen gebied toegewezen gekregen van juf
Minny. Ouders die het leuk vinden om een groepje kinderen te begeleiden zijn –uiteraardvan harte welkom. Om 10.00 uur is er voor de begeleiders koffie (Koekje erbij natuurlijk!).
Om 10.30 uur gaan de groepen aan de slag. Het ‘himmeljen’ duurt ongeveer een uur.

Donderdag 24 maart: Paasviering.

’s Morgens wordt in de groepen het paasverhaal verteld. Daarnaast wordt een tweede verhaal
verteld: ‘De tocht van de kleine jongen en de witte vogel’. Naar aanleiding van dit verhaal
gaan alle kinderen met een korte opdracht aan de slag: ze schrijven op kaartjes hoe wij met
elkaar de wereld een klein beetje beter kunnen maken. Alle kaartjes met suggesties worden op
een grote poster geplakt die in de gemeenschapsruimte wordt opgehangen. Daarnaast hangen
we de kaartjes aan een –biologisch afbreekbare- ballon gevuld met heliumgas.
’s Middags om 14.00 uur staan alle kinderen van onze school met hun ballon op het plein.
Daar zingen we met elkaar het lied ‘lietsje fan‘e dei fan hjoed’. Ook wordt even kort
besproken wat we allemaal voor kaartjes aan de ballonnen hebben gehangen. Daarna laten we
onze ballonnen los en gaan onze suggesties voor een betere wereld de wijde wereld in.

Bij die gelegenheid zijn de ouders/belangstellenden van harte uitgenodigd!
Er is koffie/thee met wat lekkers verkrijgbaar tegen geringe vergoeding (voor het goede doel:
KWF). Ook worden er al kunstig versierde tasjes vervaardigd door de kleuters verkocht. Om
14.00 gaan na het lied de ballonnen de lucht in.

Dus: 24 maart vanaf 13.45 uur is iedereen welkom.

Na de festiviteiten, die ongeveer om 14.10 uur zullen zijn afgelopen, mogen de kinderen
gelijk door naar huis.

Vrijdag 25 maart tot en met maandag 28 maart: Vrij i.v.m. Goede Vrijdag
en 2e Paasdag.
We wensen iedereen een heerlijk lang ‘Paas”-weekend.

Maandag 4 april: schoonmaakavond.
In het begin van het schooljaar heeft ieder gezin een rooster ontvangen waarop te lezen is wie
wanneer aan de beurt is. Een week voor de schoonmaakavond hangen we ook nog even een
rooster op school op (mededelingenbord). Onderling ruilen is toegestaan. Wij rekenen op uw
komst!

Vrijdag 8 april: personeels/studiedag, de kinderen zijn vrij.

De bijbelverhalen voor de komende periode:

Week 11: 14 maart tot en met 18 maart: ‘Ga niet weg’.
Jezus eet met zijn leerlingen de Paasmaaltijd. Later gaat hij met Petrus en twee andere
leerlingen naar de hof van Getsemane. Terwijl Jezus bidt, vallen Petrus en de anderen in
slaap. Als Jezus gearresteerd wordt, volgt Petrus hem naar de hogepriester. Maar hij durft niet
te zeggen dat hij bij Jezus hoort.

Week 12: 21 maart tot en met 24 maart: ‘Ben je er’?
Jezus wordt bij Pilatus gebracht en uiteindelijk gedood. Op de derde dag gaan de vrouwen
naar het graf. Is Jezus er? Het is Pasen: Jezus leeft!

Week 13: 29 maart tot en met 1 april: ‘Hij is het echt’.
Vóór Pasen hoorden we over Petrus, de vriend van jezus. Hij was erbij toen Jezus gevangen
werd genomen. Daarna werd het heel donker, maar op de derde dag zagen Petrus en de
anderen het lege graf. En nu? Gaat het verhaal nu nog verder? Deze week horen we hoe
Petrus jezus na Pasen terugziet. Hij is het echt!

Week 14: 4 april tot en met 8 april: ‘Wie staat op’?
Het verhaal van Petrus en Jezus ging na Pasen nog verder. Deze week horen we een verhaal
over Petrus en Johannes die naar de tempel gaan. Ze komen een man tegen die niet kan lopen.
Petrus denkt aan wat er gebeurde als Jezus iemand tegen die ziek was. Zou het kunnen dat dat
nog altijd verder gaat?

Data om al vast in de agenda te noteren:
Vrijdag 8 april: studiedag! De kinderen zijn vrij.

Volgende nieuwsbrief:
Donderdag 7 april.
Mocht u vragen hebben n.a.v. deze nieuwsbrief dan kunt u even contact met ondergetekende
opnemen.
Met vriendelijke groeten,
Jan F. de Boer.

