van onze school thuis, wilt u deze dan aan de
groepsleerkracht geven?
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Open dag
Op donderdag 13 februari zetten wij onze deuren
open! Deze open dag is voor ouders en kinderen
waarvan het kind volgend jaar 4 jaar wordt. Zij
zijn welkom van 9:00 uur tot 11:30 uur. We laten
graag zien waar we trots op zijn en vertellen over
onze school. Kent u in uw omgeving ouders die
een school zoeken voor hun kind, wilt u hen dan
op deze dag wijzen?

Nieuwe leerlingen
Deze week werd Chayenne 4 jaar, zij mag dus ook
al naar school! Ruben en Thijs zijn bijna 4 en
komen deze periode alvast even wennen. Wij
wensen hen een fijne schooltijd toe op De
Schans!

Schansshirts
We hebben gemerkt dat niet alle Schansshirts
(die worden gebruikt bij toernooien, sportdag
etc) meer op school zijn. Heeft u nog een shirt

Kunst- en cultuurmenu: groep 7/8
24 februari: Chocoholic
De wereldwinkel bestaat volgend jaar 30 jaar en
daarom bieden zij ons een voorstelling aan over
Fair Trade chocolade, Chocoholic genaamd. Dit is
een interactieve voorstelling van Theatergroep
‘Smaor’ waarin het publiek op een humoristische
en fantasierijke manier mee wordt genomen op
ontdekkingsreis. Door de avonturen van Juul
ervaart het publiek het verschil tussen gangbare
en Fairtrade handel. De voorstelling laat het
publiek realiseren dat je als consument een
bijdrage kunt leveren aan eerlijke handel, door
bewuste keuzes te maken. De combinatie van
beleven (theater), informeren (nagesprek) en
activeren (zelf een heldenactie bedenken op
school), maakt dat kinderen meer bewust in de
wereld staan en leren om verder te kijken dan
hun eigen omgeving.

26 februari: De grote olympische
spelshow
De Grote Olympische Spelshow is een
humoristische dansvoorstelling waarin vier stoere
dansers tegen elkaar strijden om de felbegeerde
Olympische medaille. In de flitsend gemonteerde
spelshow passeren dance battles en vragen over
belangrijke momenten uit de Olympische
sportgeschiedenis de revue. De leerlingen
fungeren als de welbekende hulplijn voor het
panel. De feiten en weetjes vliegen je om de
oren! De spelshow presenteert dit alles met een
dosis humor en een knipoog.

Nieuws van de Vrolijke Vlinders
Zoals jullie al hebben
gehoord of gezien is er
een nieuwe situatie in
de onderbouw, want
sinds januari is groep 2
niet meer bij ons.

moeders ook zelf een groot kunstwerk gemaakt;
namelijk een vlinder van reuze formaat. Dat was
super leuk om te doen. Dit hangt in de klas.
Ook maakten we foto’s van onszelf in een doos;
je mocht zelf weten hoe! Dit wordt ook een groot
groeiend schilderij met steeds de nieuwe
kinderen ook in de doos erbij.

Onze groep 1 is snel gegroeid want er zijn veel
kinderen bijgekomen: Eva, Sem, Sven, Nora,
Berthe, Chayenne en deze week was Ruben er
ook al gezellig bij. Volgende week komt Thijs en
na de vakantie verwachten we eerst Elske en dan
Benthe. Tjonge wat een grote groep alweer! Dan
vliegen er al 21 vlindertjes hier rond!
Maar dat is alleen maar fijn, want zo zijn er veel
nieuwe vrienden en vriendinnen bij.
We hebben gewerkt over VORM en KLEUR en
daarna gingen we door over KUNST in de klas en
om ons heen. We weten wat mengen is en hoe je
bepaalde kleuren kunt krijgen.
We maakten zelfportretten, moderne
kliederkunst, Mondriaanvlinders, eigen klei
standbeelden en nog meer. Ook met de blokken,
K’nex en mozaïek maken we kunstwerken.

Donderdag hebben we de kunst tuin van Abel
Nijdam bekeken en dat vonden we ook prachtig.
Vrijdag gaan we eetbare kunst maken; we gaan
namelijk cup cakes versieren!
Ondertussen rijmen we met kleuren, rekenen we
met lijsten , klappen we de woordstukjes van
kunst, leren we nieuwe woorden, zingen we veel
met de gitaar, doen we aan gymkunstjes,
bekijken we kunst boeken en zeggen we wat we
vinden van de kunstwerken op de
PowerPointpresentatie van juf.

Samen met Pompom bekijken en beoordelen we
ook veel kunstwerken en kijken we naar filmpjes
over kunstenaars. We hebben samen met enkele

Kunst is wat jij ervan vindt, niet alles is kunst
hebben we ook geleerd, maar ook niet iedereen
vindt hetzelfde leuk. Maar wat je zelf maakt, is
kunst en dus is het goed.

We leren elke dag van en met elkaar en het gaat
elke dag beter en sneller. We genieten volop!

10-15 februari
11 februari
13 februari
14 februari
17-21 februari

Voorjaarsvakantie

24 februari

K&C groep 7/8:
Chocoholic
Deze week:
hoofdluiscontrole
K&C groep 7/8:
De grote olympische show
Deze week:
Schansinfo 12

26 februari
26 februari
27 februari
Woensdagavond 12 februari is er een
ouderavond over het groep 1 kind en wat we
doen in deze klas. Want het is ook voor veel
ouders nog erg nieuw en hopelijk ook verrassend
wat we allemaal doen en beleven en vooral
spelend leren in de kleutergroep!

Belangrijke data

Facultatieve
oudergesprekken
K&C groep 7/8:
Bezoek aan Westerbork
Open dag
9:00 uur – 11.30 uur
- Valentijnsdag
- Rapport mee

Mega-Workshop-Dag voor kids in de Brinkhof
Je hoeft je niet te vervelen op 18 februari!
Op dinsdag 18 februari aanstaande organiseert Beweegdorp Norg een Mega-Workshop-Dag, bedoeld voor
kinderen van groep 3 t/m groep 8.
Zowel ’s ochtends als ’s middags hebben we 6 stoere, verrassende, (ont)spannende, creatieve en muzikale
workshops voor jullie geregeld. Elk dagdeel maak je een keuze uit drie verschillende onderdelen. Het
ochtendprogramma is van 10:30 tot 12:10 en er staat breakdance, boksen, apenkooi, bouwen met Lego,
djembé spelen en een natuurlijke kijkdoos maken op het programma. In de middag (van 13:00 tot 14:40
uur) kun je kiezen uit streetdance, springen op de tumblingbaan, basketballen met Donar, cupcakes
versieren, een houten hanger beschilderen en goocheltrucs leren.
Je kunt je aanmelden voor de hele dag, maar ook alleen voor het ochtend of middagprogramma. De kosten
bedragen € 5,00 per dagdeel, inclusief ranja en fruit tussendoor en wat lekkers na afloop.
Aanmelden en betalen gaat bij voorkeur via www.activiteitenladder.nl; dit is mogelijk tot 15 februari
aanstaande. Je kunt ook op de dag zelf aanmelden, maar voor een aantal workshops geldt vol=vol, dus
vooraf inschrijven is zeker aan te bevelen! Voor meer informatie kun je contact opnemen met Afien Baving
van Beweegdorp Norg via info@beweegdorpnorg.nl of 06-37430610.

