Sterrenboognieuws 17 januari 2019
Open dag
Op woensdag 20 februari houden wij onze jaarlijkse open dag. Deze dag staat onze school open voor
ouders waarvan hun zoon of dochter in de periode tussen 1 oktober 2019 en 1 oktober 2020 vier jaar
wordt. In de brief die ouders van de gemeente hebben gekregen is een foutje geslopen, er staat
maandag 20 februari. Dit moet zijn woensdag 20 februari. Mocht u ouders kennen die kinderen in
deze leeftijd hebben wilt u hen er op attenderen?

Informatieavond verbouwing renovatie
Op dinsdag 22 januari is er een ouderavond. We
willen informatie geven over de verbouwing en
renovatie van onze school. Graag laten we zien
wat onze plannen zijn.
De avond begint om 19.30 uur en we hopen
veel ouders te mogen verwelkomen. Om
voldoende stoelen klaar te kunnen zetten willen
we u vragen zich op te geven. Dat kan door een
mail te sturen naar directie@desterrenboog.nl

25 januari, studiedag
Op vrijdag 25 januari hebben alle leerlingen vrij. Het team gaat die dag
naar de Nationale onderwijstentoonstelling (NOT) in Utrecht. We hopen
een heleboel nieuwe ideeën op te doen. Zo willen we onder andere de
nieuwe rekenmethodes bekijken, hopen we ideeën op te doen op het
gebied van huisvesting en schoolmeubilair en zijn we nieuwsgierig naar
de nieuwste ontwikkelingen op ICT-gebied.

PROJECT KUNST IN GROEP 1 en 2
In groep 1 en 2 zijn we gestart met het anker ‘Kunst’ van Schatkist. In dit anker leren we over kunst,
kijken we naar kunst en ontdekken we dat iedereen een andere voorkeur voor kunst kan hebben.
Ook praten we over ‘kunst of geen kunst’ en over het museum.
Wat beleven we met Pompom?
Oei, Pompom heeft samen met Loeloe een tekening gemaakt op een schilderij dat oma aan het
schilderen was. Pompom en Loeloe dachten dat oma blij zou zijn, maar ze vond het helemaal niet
leuk. Pompom heeft er natuurlijk erg veel spijt van en wil een nieuw kunstwerk voor oma maken.
Maar hij heeft geen idee hoe hij dat aan moet pakken. Hij weet nog niet zoveel van kunst. Samen

met de kinderen bekijkt hij allerlei kunstvormen en de kinderen proberen van alles uit . Zo
verzamelen we veel kunst. Aan het einde mag oma een kunstwerk uitkiezen. Welke zal ze kiezen?
Wat beleven we met Zoem?
Zoem komt vrolijk neuriënd binnen. Hij heeft een vliegdiploma! Hij maakt prachtige kunstjes in de
lucht. Zoem ontdekt samen met de kinderen wat er gebeurt als je neuriet en als je /n/ zegt. Als je /n/
zegt, voel je het trillen in je neus! We voelen aan de ene kant en aan de andere kant van onze neus.
En we kijken ook wat er gebeurt met onze monden. Dat ziet eruit als een kunstwerk! Samen met
Zoem gaan de kinderen op zoek naar Nel, want in Nel hoor je ook /n/. En waar mag Nel logeren? In
de n-kamer van het bijenhotel natuurlijk!
Wat doen we in de groep?
 We lezen het ankerverhaal ‘De beste kunstenaar van de hele wereld’. Kunstenaar Marius
maakt allerlei kunstwerken voor de koning en de koningin. Maar ze vinden niet alles mooi.
Hoe zou dat zijn voor Marius? We praten over gevoelens bij kunst en gevoelens als iemand
iets wel of niet mooi vindt wat jij gemaakt hebt.
 We bekijken foto’s en kunstboeken. Zo maken we kennis met diverse kunstvormen en met
de materialen die kunstenaars gebruiken. We maken zelf ook kunst door te schilderen, te
kleien en te knutselen. Overal is kunst te zien!
 Als afsluiting richten de kinderen een tentoonstelling in.
Kunst in de klas
Pompom wil zelf een kunstwerk voor oma maken. Hij vraagt zich af hoe dit moet. Samen met de
kinderen ontdekt hij dat elk kunstwerk anders is en dat elke kunstenaar op een eigen manier en met
ander materiaal werkt. Maar hoe doe je dat dan? We gaan op zoek naar voorbeelden en we gaan zelf
aan de slag! We maken er een mooie tentoonstelling van.
Alle ouders zijn op vrijdag 1 februari vanaf half 2 welkom om naar onze tentoonstelling te kijken.

Data op een rij
22 januari:
25 januari:
1 februari:
18 februari:
20 februari:
25 februari:
1 maart:
4 t/m 8 maart:
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Studiedag leerlingen vrij
tentoonstelling groep 1-2, 13.30 uur
Studiedag leerlingen vrij
open dag
schoolfotograaf
Carnaval
Voorjaarsvakantie

Bijlage:
-carnavalskleding beurs Groenlo

