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AGENDA
Datum
9 februari
4 maart

Activiteit
Einde lockdown
MR-vergadering

Met groep 3 op Safari.
In groep 3 gaan we elke dag online. We lezen, schrijven, rekenen, zingen en praten over van
alles en nog wat. We zijn met het lezen bij kern 7 en het thema is: “OP SAFARi.” We doen
kennis op met ons hoofd, maar ook is er ruimte in de weektaak voor knutselen en bouwen.
En dat kunnen we goed in groep 3.

Arend Jan

Dani

Wesley

Joey

Opdracht: Knutsel een muziekinstrument.

Ook in groep drie wordt er goed zelfstandig
gewerkt! Jayden druk aan de studie aan zijn
eigen bureau.

Jayden

Jake

Opdracht: Knutsel een
muziekinstrument.

De opdracht; schrijf een verhaal
van 6 zinnen, met in elke zin
minimaal 4 woorden.

Groep 4

Nieuws uit groep 2
Afgelopen week hadden de leerlingen van groep 2 een techniekopdracht ‘Maak een
knikkerbaan van kosteloos materiaal’. Veel kinderen zijn zeer enthousiast aan de slag gegaan
met lege dozen, wc rollen, flesjes en nog veel meer ‘afval’. Ze mochten bij deze opdracht
hulp vragen en sommige volwassen maakten daar dankbaar gebruik van! Er zijn creatieve
oplossingen bedacht voor scherpe bochten. De (samen) gebouwde knikkerbaan geeft ook na
het bouwen nog uren speelplezier!

Sander, Elena, Charlotte waren die dag bij de opvang. Zij kregen
hulp van de andere kinderen. Samen met Famke, Lizzy , Yorinde,
Lucas, Thomas en Noëlle hebben ze een grote knikkerbaan
gemaakt.

In de vorige Lockdownperiode konden kinderen op Berenjacht. In
deze tijd zijn de Happy stones een ‘hot item’. Je vindt ze overal in
Nederland! Er wordt druk geschilderd en getekend op stenen.,
daarna worden ze afgelakt en in de omgeving verstopt. Wie een
happy stone vindt, mag hem (even) houden en moet hem daarna
weer ergens anders verstoppen.
Groep 2 heeft zelf happy stones geschilderd. Kei leuk om te doen! De meeste kinderen
vinden het erg moeilijk om afstand te doen van hun kunstwerk. Ze houden hem liever zelf!
Heel begrijpelijk op deze leeftijd. Gelukkig liggen er steeds meer Happy stones in
Noordwolde en omgeving. Er is zelfs een FB pagina, daar vind je alle informatie. Happy
Hunting!

Duncan

Groep 5

De weekafsluiting van groep 7

Nieuwe leerlingen
In de voorgaande weken hebben we Jolien en Caithlynn mogen
verwelkomen op school. We wensen hen er veel plezier en een
leerzame tijd.

Schoolarts
Op 8, 9 en 10 februari vinden er schoolonderzoeken van de schoolarts plaats. Het betreft de
kinderen die 5 jaar oud zijn. Als u een zoon en/of dochter in die leeftijd hebt, heeft u als het
goed is hierover informatie van de GGD ontvangen. Denkt u er aan de online vragenlijst in te
vullen? De onderzoeken vinden plaats in het consultatiebureau. Mochten we op deze data
weer naar school gaan, wat we natuurlijk hopen, dan kunt u zich bij de hoofdingang melden
om uw kind op te halen.

Schoolmaatschappelijk Werk
Beste ouders / verzorgers,
De situatie waar we nu met elkaar in zitten, vraagt veel van iedereen.
Het kan spanningen en onzekerheden met zich meebrengen. In sommige gezinnen zal dit af
en toe zijn en weer over gaan. Mochten de spanningen oplopen, dan kan het fijn zijn om
daar met iemand over te praten. Soms kan dan één gesprek voldoende zijn, soms is er wat
meer nodig.
Al zijn wij natuurlijk ook beperkt in onze mogelijkheden, toch willen we heel duidelijk
aangeven dat wij gewoon bereikbaar zijn.
Een reden om contact met ons op te nemen kan bijvoorbeeld zijn:
• Er zijn veel ruzies in huis en we weten niet meer hoe dat op te lossen;
• We zijn bang onze baan te verliezen en hebben daar veel zorgen om;
• Ons kind is heel angstig;
• Ons kind laat moeilijk gedrag zien en we weten niet hoe we daarop kunnen reageren;
• We vinden het thuis heel zwaar en kunnen moeilijk onze draai vinden.
Graag zijn wij een luisterend oor en denken met jullie mee.
Gesprekken met het SMW zijn vertrouwelijk en zonder toestemming wordt er geen
informatie met derden gedeeld.
Neem gerust contact met ons op. We zijn bereikbaar via onderstaande gegevens.
Vriendelijke groet,
Namens het Gebiedsteam, aandachtsgebied Schoolmaatschappelijk Werk
Mara Denkers
Manon Heida
Wemanda Teunissen

m.denkers@weststellingwerf.nl
m.heida@weststellingwerf.nl
w.teunissen@weststellingwerf.nl

0613564497
0613398294
0682225229

Nieuws vanuit de Bibliotheek
Voorlezen en zelf lezen
Lezen en voorlezen is en blijft belangrijk voor de taalontwikkeling van uw kind. Zeker nu
tijdens de sluiting van de scholen. De bibliotheken zijn ook gesloten,
maar via de website kunt u boeken reserveren via de afhaalservice
https://www.bzof.nl/ Er is een breed aanbod en vindt u het lastig de
juiste boeken (op het juiste niveau) te bestellen, vraag dan eens aan de
leerkracht op welk niveau uw kind leest. Er kunnen ook speciale
pakketjes op AVI niveau worden samengesteld, zodat de beginnende
lezer niet teveel achterstand oploopt.
Is uw kind nog niet lid van de bibliotheek? Dit kunt u online regelen
https://wiseweb.bfrl.nl/wise-apps/forms/9991/subscription/member/I093/form
Naast leesboeken zijn er ook informatieve boeken te vinden over allerlei onderwerpen. Ook
zijn er stripboeken, gedichtenbundels en tijdschriften te leen.
Een lidmaatschap is gratis voor personen tot 18 jaar! Dus maak uw kind lid!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------De Nationale Voorleesdagen 20 januari t/m 1 februari
Coco kan het!
Vandaag is een grote dag. Alle babyvogels gaan voor het eerst vliegen.
Alleen Coco durft niet. Wat als ze valt?
Of als een kat haar grijpt? Maar als het wél lukt, kan ze samen met haar
vriendjes mooie vormen vliegen. Is Coco klaar om haar vleugels uit te
slaan?
Er is weer een leuk liedje gemaakt bij het boek : Coco kan het!
Kijk ook eens op de website www.bzof.nl en volg de bibliotheek op Facebook
https://www.facebook.com/bibliothekenzuidoostfriesland.bzof en Instagram (bieb_zof)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Huisarrest is een spannend verhaal in 10 delen.
Elke dag schrijft een bekende kinderboekenschrijver een nieuw deel.
Laat je voorlezen door Maren Stoffels, Anna van Praag, Sanne
Rooseboom, Simon van der Geest en Ruben Prins.
Je volgt 10 kinderen, die aan hetzelfde plein wonen.
Ze mogen niet naar buiten en niet naar school, omdat er een virus
heerst. Daarom vertellen ze elkaar verhalen door hun open raam...
Kijk en luister alle 10 verhalen:
https://www.jeugdbibliotheek.nl/huisarrest.html

Geef een (prenten)boek cadeau!

Vanwege de
huidige lockdown en
recente ontwikkelingen
rondom het coronavirus is
besloten de campagnes
‘Geef een boek cadeau’ en
‘Geef een prentenboek
cadeau’ uit te stellen.
De campagne Geef een (prenten)boek cadeau heeft als missie om alle kinderen te laten
opgroeien tussen de mooiste boeken. Daarom bundelen boekhandels en diverse partners
ieder jaar hun krachten om in het voorjaar een jeugdboek en een prentenboek beschikbaar
te stellen voor een klein bedrag.
Nieuwe data: De brief voor de Koning zal vanaf vrijdag 26 maart voor € 3,50 te koop zijn in
alle boekhandels. En vanaf vrijdag 21 mei is Max en de Maximonsters voor € 2,50 overal
verkrijgbaar.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dinsdag 9 februari 2021, 20.00 u.

Autisme en opvoeden in Coronatijd, hoe doe je dat?
Online lezing door Nicole Hoogenboom, ervaringsdeskundige en coach.
Binnenkort meer informatie en aanmelding via de website van de bibliotheek
www.bzof.nl
Voor vragen j.vandermeer@bzof.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Een ster voor iedereen – Evelien Jagtman
Beer geniet elke avond van de sterren. Op een nacht valt een ster op de grond.
Beer laat hem aan al zijn vrienden zien. Daardoor wordt de ster steeds mooier en
stralender. De dieren bedenken een plan om de ster met iedereen te delen.
Prentenboek met sfeervolle illustraties met sterke licht-donker contrasten. Vanaf
ca. 4 jaar.

Melvin wil zijn muts terug – Vern Kousky
Overal en altijd draagt beertje Melvin zijn geel-rood gestreepte muts. Want daarmee
voelt hij zich bijzonder. Op een dag pikt een grote kraai de muts. En wat Melvin ook
probeert, de kraai geeft hem niet terug. Melvin wil weten wat er aan de hand is.
Prentenboek met sfeervolle tekeningen in rustige kleuren. Vanaf ca. 4 jaar.

