Nieuwsbrief
april 2018

De nieuwsbrief
Inhoudsopgave
1. Agenda
2. Bijna vakantie
3. De Grote Rekendag
4. Activiteiten van de Leerlingenraad
5. De Veiligheidsmonitor
6. Ingezonden berichten
7. Verkeerslessen, het verkeersexamen groep 7 en hulp gevraagd
8. Nieuws van Tierelier
1. Agenda
Het Europees schoolfruitproject is afgelopen. Wij verzoeken u om vanaf nu weer zelf een 10-uurtje mee te
geven aan de kinderen. Op woensdag is het Fruitdag op de Egelantier, dus dan graag fruit meegeven
aan uw kind(eren). Uiteraard is het goed om op de andere dagen ook fruit mee te geven.
Maandag tot en met donderdag maken de groepen 8 de CITO Eindtoets.
Dinsdag 24-04:
Woensdag 25-04:

Onderzoek groep 2 van de GGD (kamer 1e verdieping, naast de lift);
Onderzoek groep 2 van de GGD kamer 1e verdieping, naast de lift);
juf Suzanne afwezig; juf Carolien werkt in groep 1/2B;

Vrijdag 27-04:

Koningsdag alle leerlingen zijn vrij;

Maandag 30 april tot en met vrijdag 11 mei hebben de leerlingen vakantie.
Op maandag 30 april van 13.00 – 16.00 uur zijn er leuke sport -en kunstactiviteiten in Het Vlechtwerk, georganiseerd
door o.a. Talent in Opleiding. Zie bijlage voor meer informatie.

Vrijdag 18-05:

1e lesdag na de vakantie;
Voorstelling in de Glasbak voor de kleuters die voor november 2017 op school zijn; groep
6 en 7 hebben ieder een gastles die verzorgd wordt door het OKépunt: groep 6 over
‘pesten’, groep 7 over ‘groepsdruk’; 1e avond van de Avond4daagse;
Alle groepen doen mee aan de Grote Rekendag; groep 7 praktijkexamen voor het
verkeersdiploma ; 2e avond van de Avond4daagse;
Activiteit van de Leerlingenraad aan het eind van de ochtend; 3e avond van de
Avond4daagse;
Sluiting groep 5; 4e avond van de Avond4daagse;

Maandag 21-05:
Dinsdag 22-05:

2e Pinksterdag; alle leerlingen zijn vrij;
de volgende nieuwsbrief komt uit.

Maandag 14-05:
Dinsdag 15-05:

Woensdag 16-5:
Donderdag 17-05:

2. Bijna mei vakantie
De afgelopen maanden is er weer hard gewerkt. Wat is er allemaal de school in gekomen?


Gastlessen over geld;



Het school project; met excursies en gastlessen;



Het lentefeest;



De knutsels voor de ‘Ik vind je liefdag’;



Het theorie examen verkeer voor de groepen 7;



Diverse voorstelling in de Almeerse theaters;



De groepen 8 bezochten het Stadhuis van Almere en ontmoetten de burgemeester;



Gastlessen van verschillende instanties;



Groepen 8 genoten van de Klasselunch;



Het projectje: ‘Ik eet beter’, voor de groepen 5-7;



De dag tegen het pesten;



De Koningsspelen met het ontbijt (wat een feest en wat hebben we geboft met het weer);

 De CITO Eindtoets voor de groepen 8 (voor de eerste keer digitaal gemaakt).
En dan hebben de leerlingen natuurlijk ook alle ‘gewone lessen’ gevolgd en de toetsen voor het LOVS gemaakt en
zijn de rapporten uitgereikt.
Ook zijn de adviezen voor groep 8 weer besproken en hebben de ouders van de groepen 8 hun kind aangemeld
bij de school voor voortgezet onderwijs.
Kortom een periode waarin weer veel gebeurd is. Het team kijkt tevreden terug op een productieve tijd.
Nu nog een laatste week voor de meivakantie.
Het team wenst iedereen vast een heel fijne vakantie!
En na de vakantie staan o.a. de volgende activiteiten op stapel:
Het verkeersexamen voor de fiets van groep7;
De schoolkampen van de groepen 7 en 8;
De schoolreisjes voor de groepen 1-6;
Het feest van de Leerlingenraad;
De Grote Rekendag;
De uitslag van de CITO Eindtoets;
Fietsles voor de groepen 8 (nog een keer samen oefenen onder leiding van fietsmeester Mario, voordat ze naar de
brugklas gaan);
De Avondvierdaagse;
Kortom genoeg te doen en te beleven op De Egelantier.

3. De Grote Rekendag
Woensdag 16 mei doen we als school weer mee aan de Grote Rekendag.
Het thema is dit jaar: ‘De school als pakhuis’.
Er wordt gewerkt aan wiskundige geletterdheid en er zijn activiteiten die typisch zijn voor een pakhuis:
inventariseren, stapelen, coderen en verplaatsen.
De leerlingen onderzoeken wat er in verpakkingen en verhuisdozen past. Er wordt gekeken naar de maten van
verpakkingen en ze bedenken waarom deze zijn gekozen. Ze meten en bedenken hoe groot verpakkingen zijn, hoe
zwaar het geheel is en welke vorm de verpakking heeft. Daarnaast gaan ze na hoe verpakkingen goed gestapeld
kunnen worden en hoe je handig telt hoeveel dozen of containers er in een stapel staan.
Wij hebben er al zin in!
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Het is ieder jaar weer een leuk en leerzaam evenement. Vraag uw kind er maar eens naar.

4. Activiteiten van de Leerlingenraad
Na de meivakantie organiseert de Leerlingenraad twee activiteiten. Op donderdag 17 mei spelen we
met de leerlingen van de groepen 4 tot en met 8 het spel ‘verstoppertje’.
Op vrijdag 8 juni is ons jaarlijkse schoolfeest. Binnenkort hoort u hier meer over van de Leerlingenraad.

5. De Veiligheidsmonitor
Alle leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 hebben de afgelopen weken de landelijke Veiligheidsmonitor ingevuld. Ze
hebben onlinevragen beantwoord. De monitor wordt aangeboden door het ministerie en de uitkomsten geven
inzicht in de veiligheidsbeleving van kinderen op school. De resultaten worden op landelijk niveau vergeleken.
We verwachten de uitslag in juni/juli. Natuurlijk brengen we u op de hoogte van de resultaten.

6. Ingezonden berichten:
Opvoedcursus
Vanwege succes en tevreden deelnemers organiseert JGZ Almere( de GGD) ook dit voorjaar/zomer
weer de opvoedcursus: Opvoeden en Zo. De cursus wordt op woensdagavond gegeven.
De cursus data zijn: 23 mei, 6-13-20-27 juni en 4 juli
Tijd 19.30-21.30 uur.
De cursus wordt gegeven in het gebouw van de GGD, adres Boomgaardweg 4.
Almere (Parkwijk). Zie verder de bijlage bij deze nieuwsbrief.

Dodenherdenking op 4 mei
Stichting Bos der Onverzettelijken en Jeugdland Stad van Stichting de Schoor organiseren op 4 mei een
herdenkingsbijeenkomst speciaal voor kinderen.
Tijdens deze jaarlijkse bijeenkomst herdenken we allen die slachtoffer zijn (of zijn geweest) van oorlogsgeweld
of onderdrukking.
Het totale programma rond de kinderherdenking begint op 4 mei rond 18.00 uur bij Jeugdland Stad in
Almere Verzetswijk, Weg 1940-1945.
Van 18.00 tot 19.15 uur kunnen de kinderen samen met hun (groot)ouders en andere
belangstellenden een interactieve tocht lopen langs speciale plekken en activiteiten in het Bos.
Vanaf ongeveer 19.15 uur komen de kinderen weer samen bij het gebouw van Jeugdland Stad om vandaar
gezamenlijk naar de Anne Frank-boom op het herdenkingsveld te lopen. De herdenking begint om 19:30uur
Zie verder de bijlage bij deze nieuwsbrief.
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7. Verkeerslessen, het verkeersexamen groep 7 en hulp gevraagd
Veilig gedrag in het verkeer kun je beter maar vroeg leren; we besteden dan ook geregeld aandacht aan het
verkeer op De Egelantier. Ook worden jaarlijks fietslessen georganiseerd. Want goed en veilig gedrag leer je door
geregeld oefenen in de praktijk en op de fiets. Vanaf groep 5 komt meester Mario, fietsmeester, oefenen met de
kinderen op het plein. Ook doen we ieder jaar mee met de ANWB actie over fietsverlichting voor groep 8. Verder
heeft juf Bianca de afgelopen jaren fietsles gegeven aan kinderen die nog niet konden fietsen; het ging dan om
kinderen vanaf groep 5.
Naast deze lessen leren de kinderen ook de verkeersregels en doet groep 7 mee met het landelijk
verkeersexamen. Dit bestaat uit twee onderdelen: theorie en praktijk, Inmiddels is het theorie examen al
afgenomen. Alle leerlingen zijn geslaagd! Het team feliciteert alle leerlingen van groep 7.
Nu alleen nog het praktijkgedeelte. Hiervoor wordt op 16 mei in de buurt gefietst. Hierbij hebben we nog
hulpouders nodig. Want de kinderen fietsen op de weg en langs de route moet uiteraard
gecontroleerd worden of iedereen zich aan de verkeersregels houdt. Wilt u komen helpen?
Graag dan aanmelden bij juf Caroline of juf Anouk.

8. Nieuws van Tierelier
Thema kleur en vormen
Wij zijn begonnen met thema kleur en vorm. Tijdens het spelen ontdekken de kinderen verschillende kleuren en
vormen. Hoe weten zij wat rond is en dat het woord “blauw ”voor de kleur blauw is?
Met het materiaal op de thematafel en in het winkeltje kunnen de kinderen mee spelen en ordenen naar kleur en vorm.
Lukt het om met de driehoeken een “toren” te bouwen , welke vormen kun je opstapelen, welke vormen kun je rollen;
allemaal vragen en samen naar een oplossing zoeken.
De basisbegrippen die wij aanleren:
voor kleur zijn: blauw, rood, geel
voor vorm:
de cirkel, het vierkant, de driehoek
Wat kunt u thuis doen?
U kunt thuis zoeken naar alle blauwe, rode en gele dingen en sorteren op vorm en kleur
U kunt met de blauwe, rode en gele potloden of verf een schilderij maken
U kunt de kleuren mengen en zien wat er gebeurt.
Per week praten wij over een kleur en we zijn begonnen met de kleur blauw.
De kinderen mogen iets aantrekken in de kleur blauw of iets meenemen en erbij doen in de blauwe winkel.
Is het een kledingstuk, een speelgoed of een tekening op de hand? Ook de leidsters doen gezellig mee met de kleuren.
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In de 2e week van dit thema zullen wij het hebben over de kleur rood. Alles wat met de kleur rood te maken heeft
mogen de kinderen meenemen en of aantrekken.
Vakantie : 27 april t/m 13 mei
Studieochtend: maandagochtend 14 mei
Alle ouders van de maandagochtend groep hebben per mail een bericht ontvangen. ’s Middags zijn wij gewoon open.
Team Tierelier
Yuli en Sandra
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