Beste ouders/ verzorgers,
Vandaag een dag zonder kinderen in de school. Eigenlijk zouden wij een
training hebben zodat we nog beter leren omgaan met boosheid en agressie.
Helaas kon deze niet gegeven worden i.v.m. de maatregelen. Hierdoor kan
iedereen druk bezig met zijn administratie en de portfolio’s voor de kinderen.
Volgende week krijgen de kinderen deze weer mee naar huis! Volgende week
verwelkomen we ook twee LIO-stagiaires. Femma loopt haar eindstage in
groep 5/6 en Manon in groep 3/4.
Met vriendelijke groet,
Jeroen

15 februari:
16 februari:
18 februari:
21 t/m 25 februari:
2 maart:
4 maart:

inloopmiddag (geannuleerd)
inloopmiddag (geannuleerd)
portfolio mee naar huis
voorjaarsvakantie
nieuwsbrief
schoolfotograaf

De volledige agenda vindt u op onze website (www.wicherzitsema.nl) en
in de MijnSchool app.

De inloopmiddagen van 15 en 16 februari zijn geannuleerd
vanwege het coronavirus.

Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de kinderen fruit of
groenten op school aangeboden. Het eten hiervan is niet
verplicht, wel willen wij het gezond eten stimuleren. Door de
kinderen te laten proeven en over eten te praten willen wij de
kinderen bewust maken van wat een gezonde keuze is. Wilt u
hier ook rekening mee houden bij het meegeven van het eten
en drinken? Als u vragen heeft kunt terecht bij de leerkracht
van uw zoon/ dochter.
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We hebben de laatste weken gewerkt over "Monsters” naar
aanleiding van het boek bij het Nationale Voorleesontbijt:
“Maar eerst ving ik een monster”. Daarna lazen we ook nog "de
Gruffalo”en “het monster Motta” ,we speelden in de
poppenkast het verhaal na van de Gruffalo en maakten Motta
en haar broers van houtskool.
Deze weken voor de voorjaarsvakantie werken we over : "Koud
he, ga je mee (naar de Olympische spelen)". We hebben een
schaatsbaan in de klas met "schaatsen” start-en eindstreep en
natuurlijk gouden medailles!
Met rekenen oefenen we met de dobbelsteen om getalbeelden
te onthouden, zonder te tellen. Doet u thuis ook wel eens
spelletjes (met een dobbelsteen)? Begrippen zoals wat is meer
en minder, hoe vaak moet je nog gooien en kan ik nog wel
winnen komen aan de orde.
We hebben tijdens een rekenles de reis naar papierland
gemaakt als monster. We hadden allemaal een krant, dat was
ons vlot en het vlot vouwden we steeds dubbel. Hoe vaak lukte
dat en pas je er dan nog op?
Dit lied is eerst aangeleerd en heb daarna de kinderen laten
begeleiden met instrumenten op de maat:

Pinguins schrijven van groep 1
We hebben al veel klanken en letters geleerd dit
schooljaar. Daarvan hier een foto. De laatste
letters hangen bovenaan: oo, g, f. Telkens als er
een nieuwe klank is aangeboden krijgen de
kinderen deze mee. Het is fijn wanneer die op
een plekje thuis mogen hangen waar uw kind ze
steeds even kan bekijken. In groep één gaat het
meer om “een kennis maken met” en in groep
twee om het onthouden van het letterbeeld bij
die klank.

In de winter is het koud, daarom zorgen wij voor hout
Zagen zagen , telkens weer, wanneer stopt het toch een keer?
(Zagen,hakken, stoken, stapelen)
Nieuwe leerlingen in de klas: Lene en Isabel. Heel veel plezier
bij ons op school!
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