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Agenda




Vanaf 29 augustus
12 september





30 augustus 2019

Start gesprekken ouder-kind-leerkracht
Ouderavond om 19.30 uur
19.00 uur groep 3 ouders

Overblijf
ouders

Voor dit schooljaar kunnen we nog overblijfouders gebruiken.
Op dit moment zijn er best een aantal kinderen die
overblijven. Het is de bedoeling om met 3 ouders per dag
(maandag, dinsdag, donderdag (en misschien vrijdag)) te
gaan werken. Als u in de gelegenheid bent om op deze dagen
of één van deze dagen het overblijf team te versterken, laat
het dan weten. Er staat een vrijwilligers vergoeding tegenover.
Voor vragen of voor opgave kunt u contact opnemen met Jannie.
j.kunst@obase.nl

Ouder
avond

Op 11 september willen we u, als ouders en/of verzorgers graag vertellen over
het onderwijs op de Schoener.
Tijdens deze avond vertellen we u over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar
en de ontwikkelingen die we in het komende jaar willen
vormgeven in samenwerking met de kinderen en u.
Tijdens deze avond is er ook gelegenheid om een kijkje te nemen
in de groepen. Voor groep 3 ouders is er voor het algemene
gedeelte een moment waarbij de leerkrachten iets vertellen
over specifiek groep 3.
We hopen dat u allen aanwezig zult zijn.

uitnodiging

19.00-19.20 uur

Informatie voor ouders van groep 3

19.15-19.30 uur

Inloop, de koffie staat klaar

19.30-20.30 uur

Algemene informatie over de school o.a.
 Visitaties
 Werking van digitaal platform Gynzy
 Werken met de leerlijnen
 Ontwikkelingen voor het komende schooljaar

20.30-21.00 uur

De mogelijkheid om in de groepen te kijken en algemene
vragen te stellen aan de leerkrachten.

In de bijlage zit het verslag van de ouderavond 2018.

Groep 678

Kom verkleed als een:
Prehistorische jager!
Donderdagmiddag 5 september a.s. sluit groep 678 het FAQTA thema “Jagers
worden boeren” alweer af.
Om dit op feestelijke wijze te kunnen doen, is aan de kinderen gevraagd om
enkele van de onderstaande voorwerpen mee te nemen naar school:
 Zelfgemaakte prehistorische speren.
 Zelfgemaakte pijl en bogen.
 Kleden en / of dekens, waarmee we ons kunnen verkleden prehistorische
jagers.
 Bontjes (denk aan het bekende IKEA schapenvachtje of dergelijke
kledingstukken).

Samenvatting thema:
Zo’n 12.000 jaar geleden leefden er in ons gebied rendierjagers. Het land was
bedekt met sneeuw, water en mos. Dat noem je een toendra, daar was het leven
hard en zwaar. Het was koud en het kostte veel moeite om aan eten te komen.
Rendierjagers jaagden op rendieren en moesten daarbij goed samenwerken. Een
belangrijke vondst vond plaats in de Alpen in 1991. Twee Duitse wandelaars
ontdekten het lichaam van een man die daar al minstens 5.000 jaar geleden had
geleefd. De man werd Ötzi genoemd en door onderzoek weten we nu veel meer
over de Steentijd: de tijd van jagers en boeren! De mensen leefden in stammen en
waren de hele dag bezig met jagen, verzamelen en bereiden van voedsel. Het was
ook een gevaarlijke tijd. Ötzi is gewond geraakt en door uitputting en honger
gestorven. In het Midden-Oosten, in Azië, leefden ook jagers en verzamelaars. Zij
ontdekten dat je zaadjes kon bewaren om er later plantjes van te laten groeien.
Ook de boeren in Nederland bewaarden en kookten hun eten in potten van
aardewerk. Ze maakten verschillende soorten potten. Daarom weten we dat er
drie verschillende volkeren woonden in Nederland. Het bekendste volk is het
Trechterbekervolk. We kennen hen van de hunebedden in Drenthe: een
begraafplaats gemaakt van grote zwerfkeien. Een andere belangrijke ontdekking
uit de vorige eeuw is die van drie vrienden in Frankrijk. Zij ontdekten de grot van
Lascaux: een grot van 20 meter x 8 meter x 7 meter. Op de muren van de grot zie
je tekeningen van dieren van wel 25.000 jaar geleden! Op verschillende plekken in
de wereld leven er nog natuurvolken vergelijkbaar met het leven in de steentijd. In
Zuid-Amerika en in Australië leven zij midden in de natuur, zonder alle technieken
en moderne snufjes die wij hebben.
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Groep 1-2

Nieuws uit groep 1-2
Wat zijn we alweer hard aan het werk!
Op woensdag, donderdag en vrijdag komt Maja ons
helpen in groep 1-2.
Op donderdag komt juf Karin met ons muziek maken en
extra oefenen met de woordenschat. Juf Karin zal ook
helpen om steeds mooie speelhoeken te creëren in de
kleuterhal.
Het volgende thema waar we aan
gaan werken zal INDIANEN worden. Mocht u nog
een indianenpak, tipi tent of indianenspulletjes
hebben die we mogen lenen: dan heel graag!
Het zou leuk zijn als uw kind een oud wit tshirt(
kindermaat of groter) mee mag nemen om er een
eigen indianenpak van te maken
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