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Koffie uurtje ouders.
Studiedagen. De kinderen zijn vrij
Voorjaarsvakantie

Wij wensen alle kinderen die in februari
jarig zijn een hele fijne verjaardag toe!!

Terugblik op Januari 2018
Muziekgebouw aan het IJ groepen 4
Op maandag 28 januari zijn de groepen 4 naar het
Muziekgebouw aan ‘t IJ geweest. Zij hebben daar naar de
voorstelling De Boom met de Vleugels van het gezelschap
van Anabel Veloso gekeken.

Prijs
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Diemen
maakten, burgemeester Erik Boog en kinderburgemeester
Nilaya Holwijn de prijswinnaars van de wensboom actie
bekend. Finn Duijnker uit groep 1/2B was een van de
gelukkigen. Het was zijn wens om samen met oma naar Artis
te gaan. Oma was onlangs gevallen met haar fiets en zit
momenteel in een rolstoel. We wensen Finn en oma veel
plezier in Artis!

Kalymero the robot challenge
De leerlingen van groep 8 hebben een kick off van een robotica challenge gehad in theater de Omval.
Challenge:
Om leerlingen kennis te laten maken met innovatieve
technologieën zullen verschillende basisscholen en onderbouw
voortgezet onderwijs elkaar ‘uitdagen’ in een challenge: ‘Kalymero
The Robot Challenge’. Deze challenge is een ervaring waarin
leerlingen worden uitgedaagd om spelenderwijs na te denken over
technologische oplossingen voor een veranderende toekomst. In
de Omval hebben 5 sprekers de kinderen de eerste kennismaking
met robotica gehad. De kinderen gaan nu op school met elkaar
nadenken over technologische oplossingen. Dit wordt in mei met een pitch afgesloten.

Nieuws van februari 2019
Bericht van de OBA
Voorlezen:
niet alleen tijdens de Nationale Voorleesdagen
Op woensdag 23 januari beginnen de Nationale Voorleesdagen, deze duren t/m 2 februari. Een huis
van Harry geschreven en getekend door Leo Timmers is gekozen als mooiste prentenboek van het
jaar. Op school en in de OBA zal er veel worden voorgelezen, bekijk ons programma op
www.oba.nl/voorleesdagen. Voorlezen heeft een positieve invloed op de taal- en emotionele
ontwikkeling van kinderen en het is dan ook nuttig dit te blijven doen, ook als kinderen zelf al kunnen
lezen.

Studiedagen
Op donderdag 14 februari en vrijdag 15 februari hebben de kinderen vrij in verband met studiedagen
voor de leerkrachten. Houd u hier rekening mee!
Herinnering aan het gezond voedingsbeleid en traktaties.
Op de Kersenboom hanteren wij een gezond
voedingsbeleid. Tijdens de eerste pauze eten de
kinderen fruit of groente, eventueel aangevuld met
een cracker of iets dergelijks en tijdens de 2e pauze
brood of broodvervangers met beleg. Het gebeurt
steeds vaker dat we verschillende soorten koek in de
broodtrommels treffen. Denkt u eraan dat wij dit
liever niet zien en deze koekjes mee terug naar huis
geven.
Ook met het uitdelen voor verjaardagen worden de
traktaties groter. Een klein snoepje is niet erg maar
dit kan altijd gecombineerd worden met iets gezonds. Voor ideeën en suggesties kunt u eens op deze
website kijken: http://www.gezondtrakteren.nl/

Lesjesdag op de OSB groep 8
Op dinsdag 29 januari is groep 8 op bezoek geweest bij de middelbare school OSB. Eenmaal, na wat
glijpartijen, aangekomen op de OSB hebben de kinderen twee lessen gevolgd en een leuk toneelstuk
over het leven van een brugpieper. De eerste les, Aardrijkskunde, begon in de kring en ging daarna
over verschillende grondsoorten. De kinderen deden enthousiast en leuk mee.
Het toneelstuk ging over het leven van een brugpieper, misschien een beetje ‘over the top’, maar de
kinderen zijn nu al wel voorbereid op het leven op de middelbare school.
De laatste les hebben de kinderen gegymd, dit was ook wel even wennen op de middelbare school
en een andere juf.
Al met al was het een leerzame en leuke ervaring om eens rond te lopen op zo’n grote school en
alvast wat lessen te volgen op de middelbare school.

KDV en BSO
Op de groepen
Alle kinderen die in februari jarig zijn: van harte gefeliciteerd!
Bij de Rupsen zijn nieuwe gezichtjes: Iva, Sophie, Eva en Hinco. Bij de Hommels starten Lewis, Tejas
en Vic. Welkom allemaal!
MeMo
MeMo is in januari weer langs geweest. Deze keer hebben de kinderen kennisgemaakt met de
klarinet. Op 14 februari komt Memo weer langs, we zijn benieuwd welk instrument ze nu
meebrengen!
Goochelaar
Op 21 en 24 januari is goochelaar Joost langs geweest bij het KDV. In de vakantie was hij al eerder op
de BSO, maar onze kinderen blijken dit ook heel leuk te vinden! Hij maakt veel grapjes, waar de
kinderen hard om moeten lachen. Aan het einde van de show kregen alle kinderen een mooie ballon,
die mee naar huis mocht.
Sneeuw en koud weer
Met de sneeuw in januari zijn wij buiten gaan spelen met alle kinderen die konden lopen.
Sneeuwballen gooien en proberen om een sneeuwpop te maken!
Wilt u eraan denken om te checken of er genoeg warme (reserve)kleding in het bakje van uw kind
ligt? Denk alstublieft ook aan sjaals, mutsen en wanten.
Uk en Puk / voorjaarsvakantie
We hebben nog twee weken het thema ‘Brrrr, wat koud!’. Van 11 februari tot en met 22 maart
starten wij met het thema ‘Eet smakelijk!’ Hierbij gaan we ander eten proeven, nieuwe woorden
leren, boekjes lezen over smaken en liedjes zingen.
In de voorjaarsvakantie vieren wij carnaval. In deze week mogen de kinderen verkleed komen! Als u
niet wil dat uw kind geschminkt wordt, wilt u dit dan aangeven op de groepen? Natuurlijk zullen wij
ook lekkere dingen eten, want het is feest!
Verkeersveiligheid
Denkt u eraan om niet tegen de richting in te rijden voor de school? Een paar keer is het al bijna
misgegaan…

