Sterrenboognieuws 7 januari 2021
De beste wensen voor het nieuwe jaar!
Helaas kunnen we elkaar niet op het schoolplein en in de klas de beste wensen wensen, daarom
maar op deze manier: De beste wensen!
Alle groepen zijn goed gestart en hebben elkaar gesproken en/ of gezien via teams of whats app.
We merken dat de kinderen het online onderwijs weer snel en goed oppakken. Waarbij we ons zeker
realiseren dat het voor de ouders best intensief is om alles in goede banen te leiden.
Laten we er met elkaar het beste van maken en neem bij vragen en of opmerkingen gerust contact
op met de leerkrachten!
Thuiswerken

Jelte uit groep 4 was heel slim om het snoep uit de
snoepzakken te gebruiken bij de rekenles.
Ruben uit groep 7 wilde graag samen huiswerk maken met
Puck en Sim uit groep 3 en 5. SAMEN STERK!

De kinderen van groep 5/6 pakten de draad van het thuiswerken meteen weer op. Net alsof ze niet
anders gewend zijn. En natuurlijk ook tijd maken voor de doe-opdrachten en creatieve dingen! Echte
toppers zijn het! Hieronder wat foto’s van de
thuiswerkende kinderen:

In groep 1 en 2 hebben de kinderen al veel
dingen gemaakt van de bingokaart. Mooie
vuurpijlen zijn er geknutseld, prachtige torens
en hutten gebouwd en veel kinderen zijn druk
aan het oefenen met het schrijven van hun
naam! Superknap hoor!

In groep 7 stond er bij begrijpend lezen een reclametekst over Circus BonBini. Een aantal kinderen
hebben daarna de foto ingeleverd van de flyer die ze ervan moesten maken.

Hallo Ouders/Verzorger(s),
Opvoeden; meestal gaat het goed maar soms…
Kun jij ook wel eens je kind achter het behang plakken? Is je kind niet in beweging te krijgen? Soms
blijf je botsen met je kind en voer je elke dag dezelfde strijd.
Het kan dan fijn zijn om eens een keer met iemand te praten die jullie gezin niet zo goed kent en
jullie net op een ander spoor kan zetten.
Heb jij ook vragen over de opvoeding of gezondheid van je kind? Kijk op
www.opvoeden.nl
Leuk filmpje: https://youtu.be/91eQmuzh0gc
Met vriendelijke groet,
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Data op een rij
19 jan: Studiemiddag leerlingen 12.15 vrij
1 feb: MR vergadering
9 feb: Studiedag leerlingen hele dag vrij
15 t/m 19 feb: Voorjaarsvakantie

