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Nieuwsbrief KPW
In de bijlage is de nieuwste nieuwsbrief van het kindplein opgenomen.

Wat doen leerkrachten tijdens een studiedag?
Op donderdag 1 april is er weer een studiedag gepland.
Op deze dag zijn de kinderen vrij en zijn de leerkrachten de hele dag aan het overleggen. Wij praten dan
onder andere over cultuuronderwijs (muziek, creativiteit, dans, toneel).
Ook staan begrijpend lezen (“ Hoe zorg ik dat de teksten aantrekkelijk zijn voor alle kinderen?”) en
werken met Thema’s op het programma. Ook evalueren we de methode voor Engels.
Dit zijn onderwerpen waar we niet binnen een uur over uitgepraat zijn en waar ook externe deskundigen
bij komen die ons helpen met deze onderwerpen.
Daarom hebben we als school af en toe een studiedag nodig, zodat we ook met alle leerkrachten
tegelijkertijd kunnen overleggen en afstemmen.

Praktische informatie
Totdat we het nieuwe gebouw mogen betrekken hebben we te maken met het bouwverkeer. Dit vraagt
van ons allemaal wat meer aanpassingen, om het veilig te houden.
Zo zien we het liefst dat de kinderen lopend of met de fiets naar school komen.
Wanneer dit echt niet mogelijk is, dan komt u met de auto.
Na het afzetten van uw kind, vragen wij u door te rijden en via de wijk verder te rijden. Hiermee
gebruiken we de Tureluur als éénrichtingverkeer en voorkomen we onveilige situaties.
Fijn om te zien dat veel van de ouders dit ook doen.
Corona zorgt ervoor dat we de dag beginnen met alle kinderen de handen te laten wassen en daarna pas
aan tafel te gaan zitten.
Daarom gaan de leerkrachten met de kinderen om 8:25 uur naar binnen. Op deze manier kunnen we
ongeveer om 8:30 uur beginnen. Wanneer uw kind aankomt terwijl de klas al binnen is, dan vragen wij uw
kind alleen naar binnen te gaan.
Groep 1 & 2
In groep 1 en 2 hebben we de afgelopen 3 weken het thema” groeien en bloeien in de Lente” ontdekt, er
over gewerkt, liedjes gezongen en gespeeld. We hebben allerlei knutselopdrachten gemaakt zoals o.a.
een tulp vouwen en een narcis met een hart van een eierdopje maken. De bibliotheek heeft een hele
doos met boeken voor ons bij elkaar gezocht zodat we ook over het thema kunnen leren en lezen.
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Ook hadden we aandacht voor de natuur door bloembollen in onze klas goed te bekijken en te volgen in
hun groei en bloei. Aan een hyacintenbol en blauwe druifjes bolletjes ( echt veel kleiner) en
narcisbolletjes is eerst nog niet zoveel te zien en te ruiken. Maar ze zijn inmiddels al erg gegroeid en
bloeien allemaal prachtig. De Hyacint ruikt het minst lekker vinden de meeste
kinderen. En die blauwe druifjes bloemetjes lijken ook ECHT op blauwe
druifjes ( alleen kun je deze niet eten haha)
Juf Pamela heeft ook een experiment gedaan: wat gebeurt er als je witte
tulpen niet in gewoon water zet maar in gekleurd water?? Dat moeten we
onderzoeken! Dus 1 tulp in geel, 1 in rood en 1 in blauw water gezet en dan
een nachtje slapen…………….. WAUW de volgende ochtend zijn we heel erg
verbaasd want de witte tulpen zijn helemaal veranderd in een gele, rode,
blauwe tulp. Dus als ze gewoon water drinken blijven ze wit en als ze gekleurd water opzuigen krijgen ze
ook die kleur. Wat een verwondering ……..zo bijzonder en wat mooi.
Deze week zijn we langzaam overgegaan naar Lente en Pasen. We gaan eieren schilderen een paasmandje
maken. En……woensdag eieren zoeken!

En we zijn ondertussen ook nog met iets anders leuks en belangrijks bezig ………..... de eerste echte
klassenshow van onze groep. We zijn druk aan het oefenen om er samen iets moois van te maken waar
alle kinderen trots op kunnen zijn. We kunnen de show helaas niet op school aan de ouders van de groep
laten zien maar er komt een mooie digitale versie zodat de ouders thuis samen met hun zoon/dochter de
show kunnen bekijken in “hun eigen thuistheater”

Groep 3 & 4
In onze klas werken we jaarlijks aan een aantal thema’s. Deze
thema’s komen voort uit de lesmethode Blink. In de lessen
behorende bij de thema’s staat een onderzoeksvraag centraal.
Samen met de kinderen proberen we antwoord te geven op deze
vraag. De thema’s lenen zich er ook erg goed voor om uitgebreid te
worden. Andere vakgebieden worden eraan gekoppeld.
Deze weken werken wij aan het thema: ‘de ruimte’. Een heel
interessant en mysterieus thema. Want wat speelt er zich eigenlijk
allemaal af in ons heelal?
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We zijn begonnen met een woordweb om te kijken wat we allemaal al wisten. Daarna hebben de
kinderen vragen opgeschreven over wat ze allemaal nog graag wilden leren. Wat is er in het zwarte gat?
Hoe werkt een raket? Hoe kan het dat je in de ruimte niet kan ademen? Hoe poepen en plassen
astronauten in een raket? En nog veel meer… Veel van deze vragen hebben we de afgelopen weken al
weten te beantwoorden.
Elke dag werken we aan dit thema. We hebben een ruim
boekenaanbod in de klas. Met behulp van deze boeken
hebben wij werkstukken gemaakt over de planeten. Alle
kinderen hebben over elke planeet veel weetjes gezocht
en deze opgeschreven. Ook hebben we allemaal een eigen
droomplaneet ontworpen en hier een verhaal over
geschreven. Daarnaast lezen we veel rijke teksten over dit
onderwerp, staat ons rekencircuit in het thema van de ruimte, hebben we raketten gemaakt van
kosteloos materiaal en zelfs ook raketten laten vliegen met behulp van een ballon en een stuk touw.
Ook wordt er veel aandacht besteed aan Engels. We hebben een Engels prentenboek gelezen, een Engels
lied geleerd en er is veel aandacht voor de Engelse woordenschat in de vorm van woordkaarten en een
spel.
Elke dag leren de kinderen enorm veel bij over ons mysterieuze heelal. Wat zijn ze allemaal enthousiast!
Groep 5 & 6
Blink
Bij Blink is bij Natuur en Techniek gewerkt aan het thema ‘de limonadefabriek'. Daar hoorde o.a. de
appelsaptest bij. Op het leerplein gingen groepjes kinderen 4 soorten appelsap proeven en op zoek naar
de ingrediënten. Ze mochten hun eigen beoordeling aangeven met sterren. Een leuke, lekkere, leerzame
opdracht. En... de smaken verschillen behoorlijk! Eén van de reacties was: ‘oh, daarom zijn er ook zoveel
soorten appelsap in de winkel’.
Ook de ecologische voetafdruk is aan de orde geweest: hoeveel ruimte nemen we in op aarde om te
kunnen leven. Eten en drinken neemt bijvoorbeeld ruimte in beslag omdat het verbouwd en vervoerd
moet worden. Hoe langer dit proces is, hoe groter de voetafdruk.

Beloningskaarten
De afgelopen weken hebben we in groep 5/6 gewerkt met beloningskaarten. Met deze beloningskaarten
kunnen de kinderen beloningen verdienen, zowel groepsbeloningen als individuele beloningen. Telkens als
de hele groep goed met hun werk bezig is komt er op de groepskaart een sticker bij. Bij vijf stickers krijgt
de groep een groepsbeloning. Zo hebben we als beloning een keer extra lang buiten gespeeld. Als de
kinderen zelf goed bezig zijn met hun werk krijgen zij er een sticker bij op hun eigen kaart. Bij tien stickers
hebben de kinderen een beloning verdiend en mogen zij iets voor zichzelf doen als zij klaar zijn met hun
werk. Mooi om te zien dat de kinderen hier de afgelopen weken ook mee bezig zijn geweest en dit de
kinderen stimuleert om goed met hun werk bezig te gaan.
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CLIL
De afgelopen weken hebben we in groep 5/6 bij blink gewerkt aan het thema ‘Eet smakelijk’. Over dit thema
hebben we een les Engels gehad. De kinderen hebben zelf een lijst gemaakt met belangrijke begrippen die
zij in het thema hebben geleerd en hebben dit verwerkt in een tekening. Van de belangrijke begrippen die
de kinderen zelf hebben opgeschreven hebben we de Engelse woorden geleerd. De Engelse woorden
hebben de kinderen in hun tekeningen geschreven. Verder hebben de kinderen geoefend met de Engelse
woorden in een opdracht op hun werkblad en in een Kahoot. Na het oefenen met de Engelse woorden
hebben de kinderen een opdracht gemaakt over het thema zelf. Bij deze opdracht moesten de kinderen
zinnen aankruisen die bij het thema horen.

Groep 7 & 8
Rijke teksten:
Voor begrijpend lezen zijn wij op zoek gegaan naar rijke teksten, in rijke teksten komen veel begrippen
voor die zorgen voor een uitbreiding van de woordenschat. Met enige regelmaat bied ik de klas een rijke
tekst aan. Het thema waar wij binnen werken heet ‘lekker stevig’. Zo hebben de kinderen al een tekst
gelezen over sterke constructies en over verschillende bruggen. De informatie uit de tekst hebben de
leerlingen toegepast bij het maken van de bruggen. Toen de leerlingen de bruggen hadden gemaakt
kregen ze opnieuw de tekst aangereikt, nu moesten zij begrippen uit de tekst koppelen aan de brug.
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Eierverkoop Ouderraad
Afgelopen week hebben veel ouders een bestelling geplaatst voor verse eieren. Maandag,
dinsdag en woensdag aanstaande tussen 14.00 en 14.30 uur kunnen de eieren opgehaald
worden op het schoolplein.
De betaling willen we graag via pinbetaling laten plaatsvinden.

Paasfeest op woensdag 31 maart
Aanstaande woensdag vieren wij op school Pasen. De dag staat in het teken van verschillende
paasactiviteiten. Alle activiteiten worden in de bubbels van de eigen klassen uitgevoerd. Zo gaan
we bijvoorbeeld een paasmandje maken, eieren verven en buiten eieren zoeken. Tijdens de
lunch krijgen alle kinderen 2 pannenkoeken die ze zelf heerlijk mogen beleggen. Bestek e.d. is op
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school aanwezig, dit hoeven de kinderen dus niet mee te nemen.
We gaan er een gezellige dag van maken!

Kinderopvang De Kleine Kunst breidt haar aanbod uit binnen De Dennenkamp
Binnen onze school heeft kinderopvang De Kleine Kunst een aantal lokalen na schooltijd in
gebruik voor de naschoolse opvang. Binnenkort starten ze ook met een zogenaamde “ verticale
groep” , dit is een dagopvanggroep voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Dit zal in de ruimte gebeuren
in de ruimte helemaal aan de rechterkant van de school, grenzend aan de nieuwbouw, waar dit
in het verleden ook al heeft plaatsgevonden. Hier zijn ook slaapruimtes aangebracht, jaren
geleden. Dit lokaal is ver gelegen van de lokalen waar onze kinderen les hebben.
Voor alle kinderen die straks samen met De Kleine Kunst naar het nieuwe gebouw gaan, is dit
een mooie kans om te wennen aan de locatie.
Als De Dennenkamp zijn we blij met onze “nieuwe buren”.
Oudergesprekken en verslagen
Afgelopen week hebben veel ouders gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te praten met de
leerkrachten. Samen heeft u kunnen bespreken hoe het met uw kind gaat.
Van deze gesprekken worden verslagen gemaakt en deze kunnen gelezen worden in parnassys.
U kunt altijd contact met de leerkracht opnemen wanneer u nog vragen heeft.
We starten nu met het laatste deel van het jaar, waarbinnen we extra oefenen op de onderdelen
waar dat wenselijk is en uitdagen op de gebieden waar dat passend is. Dit noemen we
“onderwijs op maat”.
Dit bieden we binnen en soms ook buiten de klas aan. De leerkrachten hebben met u besproken
wat uw kind eventueel extra aangeboden krijgt.

Data
Woe 31 maart
Do 1 – ma 5 april
Vr 23 april
Vr 23 april
Ma 26 april – 7 mei

Paasfeest op school
Paasweekend
Koningsspelen (beperkt ivm corona)
Nieuwsbrief april
Meivakantie
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Vrolijk Pasen !
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