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Rekendag: In groep 1,2A wordt een “pizza” verdeeld

Vreedzame School: “We zijn allemaal anders”
In blok 6 gaan de lessen over overeenkomsten en verschillen tussen mensen. We willen de kinderen
leren om te gaan met verschillen van mening en verschillen in gewoontes, leefstijl, levensbeschouwing,
leeftijd, sekse en cultuur. We werken aan acceptatie en waardering ervan. Naast verschillen zijn er ook
overeenkomsten. De kinderen leren dat je dit terugziet binnen de eigen families, de klas, de school en
de samenleving. Om goed om te kunnen gaan met verschillen moet je er over kunnen praten. Het gaat
om luisteren naar de ander, een mening vormen, van mening kunnen veranderen en een eigen mening
verdedigen. Op deze manier willen we vooroordelen tegengaan. Door een positieve aanpak ervaren
kinderen verschillen als vanzelfsprekend in plaats van eng of vreemd.
In groep 1-2 gaat het over het verkennen van de families van de leerlingen
In groep 3 gaat het over verschillen en overeenkomsten in de klas
In groep 4 staan verschillen en overeenkomsten tussen families centraal
In groep 5 komen verschillen en overeenkomsten in de school aan bod
In groep 6 verschillen en overeenkomsten tussen klasgenoten
In groep 7 gaat het om levensbeschouwingen
In groep 8 wordt onderzocht hoe al deze verschillen een stem krijgen in onze democratische samenleving,
en hoe we dat in onze democratische samenleving hebben georganiseerd.
De Grote Rekendag
Afgelopen 11 april was het dan zover: De Grote Rekendag. Het thema “Op reis” sloot mooi
aan bij het thema “Muzikale Wereldreis” waar de hele school al een paar weken mee bezig
was. Na een gezamenlijke opening zijn de kinderen de hele ochtend, in sommige groepen
ook in de middag, op een speelse manier bezig geweest met rekenen. Bij de kleuters
hadden ze er een rekencircuit van gemaakt. De kinderen hadden een aftekenkaart en
konden buiten en in alle kleutergroepen rekenspellen spelen. Er werd jeu de boules
gespeeld en dan gemeten hoever de ballen van elkaar lagen of gewerkt met een
plattegrond. Ze konden een pizza verdelen in gelijke delen en dan beleggen. In de overige
groepen stond er een verhaal centraal en daar om heen waren rekenkundige opdrachten.
De groepen 3 en 4 begonnen in de gymzaal met hun verhaal. Daarna moesten de kinderen
bijvoorbeeld luisteren naar een verhaal en dat dan tekenen. Ze moesten dit doen in een
groepje en de tekening doorschuiven.
In de groepen 5 en 6 mocht je in het verhaal maar 1 tas meenemen die 1 kilo woog. Hoe
zwaar is 1 kilo en wat kan je dan meenemen? De kinderen gingen hiermee aan de slag in
groepjes. Ze gingen ook naar buiten om te meten. Hoe meet je 10 meter? Met je voeten,
lint, meetlat, wat is handig? In de groepen 7 en 8 begon het met een verhaal over Emile en
Camilla. De kinderen namen deel aan een speurtocht die Emile voor Camilla heef uitgezet.
Tijdens deze speurtocht maken ze kennis met het gebruik van wiskunde in reisinformatie.
In het tweede deel van de ochtend gingen de kinderen zelf een speurtocht uit zetten.

In alle groepen ging het vooral over plattegronden, rekenbegrippen en meten.
De kinderen zijn klassikaal bezig geweest, in 4tallen, in 2tallen en soms even
alleen. Al met al een geslaagde ochtend!
Terugblik op de Paasviering
We hebben weer een prachtig Paasfeest gehad. Wat was het een feest om dit
gezamenlijk weer te kunnen vieren. In iedere groep waren de tafels mooi
gedekt en de klassen leuk versierd. Wat hebben alle kinderen heerlijk kunnen
genieten van een uitgebreid ontbijt met heerlijke sapjes, croissantjes, rijkelijk
belegde broodjes en natuurlijk ontbraken de eieren niet.
In de middag zijn we in een lange stoet met de hele school naar de Paaskerk
gelopen. Een mooi gezicht, de boven bouwers met de onderbouwkinderen aan
de hand. Lachende gezichten, vriendelijke woorden en er ontstonden zelfs
mooie gesprekken op weg naar de kerk. Bij de kerk werden we door dominee
Werner Pieters en Nienke van der Heiden buiten al onthaald. Door middel van
liedjes, gedichten, wensen en prachtige zelf geknutselde bloemen heeft iedere
groep een groot aandeel gehad tijdens deze bijeenkomst. Een mooi samen zijn
waar eenieder met veel plezier op terug kijkt.
Een mooi gebaar was in de loop naar Pasen toe ook de enorme hoeveelheid
speelgoed dat werd ingezameld voor Oekraïense vluchtelingen. Het
enthousiasme spatte eraf. Wat als een klein initiatief begon werd steeds groter
en zo de opbrengst ook. Dank jullie wel allemaal!
Sportdag / Koningspelen
De sportdag met een oranje randje onder prachtige
weersomstandigheden. Wat hebben we het ongelooflijk getroffen met
het weer tijdens de sportdag/Koningsspelen vlak voor de vakantie.
Onder een stralende zon is er de gehele dag door de kinderen gesport
en gespeeld.
Voor de groepen 1/ 2 was er een spellencircuit uitgezet, waarbij de
kinderen van de “waslijn” een opdrachtkaart konden kiezen en het
bijbehorende spel of opdracht mochten gaan uitvoeren. Onder
begeleiding van ouders/verzorgers en met fanatieke groep 8
leerlingen als spelbegeleiders hebben de kinderen onder andere de
volgende atletiekonderdelen en spelletjes gedaan: memory,
verspringen, kogelstoten, “Politie en boefje”, doelschieten,
hordenlopen, ringwerpen, blikgooien, sprinten, en de zeer populaire
sponzenestafette.
Voor de groepen 3 t/m 8 waren de volgende (atletiek)onderdelen
uitgezet: 100 meter sprint, kogelstoten, hoogspringen, de duurloop
van 400 meter, hordenlopen, het zwevend tapijt, verspringen,
sponzenestafette, pedalo-estafette en speerwerpen. Na een lekkere
lunch werd er ’s middags in gemengde groepen een spelprogramma
gedaan. Zeer fanatiek werd er gestreden om de winst tijdens de
wedstrijden voetbal, “ultimate frisbee”, slagbal, knotshockey, handbal en touwtrekken.
Zowel aan het einde van het ochtendprogramma, als in de middag, waren er veel bezweten maar tevreden
hoofden te bespeuren. De vakantie kon beginnen……
Rest ons nog de vele ouders, oma’s, opa’s en andere begeleiders ontzettend te bedanken voor jullie onmisbare
hulp: veel dank namens de kinderen en de school. Tot de volgende sportdag
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Musical groep 8
Zomervakantie t/m 28 augustus

Met de hele school naar de Paaskerk voor de paasviering. De kinderen hadden prachtige bloemen gemaakt.

De inzamelactie was een groot succes.

Samen ontbijten, terwijl juf Riemke voorleest.

Op de Sportdag/ Koningsspelen zijn alle kinderen sportief uitgedaagd.
.
Feest op woensdag 1 juni

