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Beste ouder(s)/verzorger(s),

AGENDA

Hierbij weer een nieuwe column vol met informatie.

22-3 Rapport 2 mee

Wij wensen u veel leesplezier toe!

25-3 Inloopochtend
25-3 t/m 29-3
Rapportgesprekken
10-4 Kleutervoetbaltoernooi
12-4 Koningsspelen/Sportdag

Met vriendelijke groet,

15-4 Column nr 8

Team OBS Waterwolf

16-4 t/m17-4 Iep eindtoets gr 8

Rapporten en gesprekken

Koningsspelen/Sportdag

Aanstaande vrijdag krijgen alle
kinderen hun 2e rapport mee naar huis.
Tevens kunt u deze week via Parro
intekenen op de oudergesprekken.
Groep 8 heeft geen gesprekken. Deze
ronde is het de bedoeling dat er geen
kinderen mee komen naar het gesprek.
De gesprekken duren 10 of 15 minuten.
Denkt u aan het inleveren van de
rapportmappen als u dit nog niet heeft
gedaan?

Op vrijdag 12 april vieren wij de
Koningsspelen tezamen met de
sportdag op de Waterwolf.
In de ochtend gaan wij smullen van het
ontbijt van de Koningsspelen om
daarna naar DSOV te vertrekken voor
de sportdag tot 12.00 uur. Via Parro
hebben wij al om hulp gevraagd en
gelukkig zijn er al enthousiaste
ouders/verzorgers die gereageerd
hebben om bij een onderdeel te staan
of een groepje kleuters te begeleiden.
Vooral voor de groepen 1 en 2 is er
nog meer hulp nodig. Kunt u toch nog
helpen? Graag even aangeven in
Parro. Er zijn ook ouders die
aangegeven hebben aanwezig te zijn
deze dag, maar nog niet hebben
aangegeven of dat voor de onderbouw
is of midden/bovenbouw. Willen deze
ouders/verzorgers dat alsnog even
doen in Parro? De kinderen van groep
1 t/m 4 zijn die dag gewoon 12.15 uit.
De kinderen van groep 5 t/m 8 zijn in
de middag gewoon op school. De
kinderen kunnen bij school worden
opgehaald om 12.15 uur.
Het is de bedoeling dat alle kinderen,
begeleiders en leerkrachten natuurlijk
in het oranje naar school komen!

19-4 Paasontbijt
22-4 Tweede Paasdag
23-4 Start meivakantie

Kleutervoetbaltoernooi
Op woensdag 10 april is er een
kleutervoetbaltoernooi. Alle
ouders/verzorgers hebben inmiddels
een bericht via Parro ontvangen
hierover. Als u uw kind wilt opgeven
moet u uzelf op aanwezig zetten in dit
bericht. Daarnaast kunt u zich via Parro
opgeven als coach. De kosten voor
deelname bedragen 2 euro per kind en
dit bedrag kunt u aan de
groepsleerkracht geven. Het zou heel
leuk zijn als wij weer 2 teams kunnen
opgeven!

Groeten van meesters Nick en Niels

VERJAARDAGEN
Maart
6 Justin
8 Coen
10 Dean en Sam
13 Azra
19 Ilse
23 Rashaan
24 Liv
31 Minke

Verkeersexamens groep 7

Veiligheidsstickers

Groep 7 is inmiddels hard aan het
studeren om te slagen voor hun
theorie verkeersexamen op donderdag
4 april. Via Parro is al het e.e.a
gecommuniceerd , maar hierbij een
handig schema.

Er zijn 30 km/uur stickers beschikbaar. Door
ze op de zijkant van de afval containers te
plakken, worden automobilisten
geattendeerd op de maximum snelheid in
30 km/uur gebieden. Omdat de sticker
slechts één- of tweewekelijks zichtbaar is
went het niet en ziet niemand ze over het
hoofd. Bovendien zal iedereen die de sticker
op de container heeft geplakt, zelf ook
minder geneigd zijn te snel te rijden in de
buurt.

Ma 1 april
Do 4 april
Ma 8 april
Ma 15 april
Woe 17 april

Oefenen oude
examens
Theorie examen
Herkansingen
Fietsenkeuring
Praktijkexamen

Alles staat ook in de Parro kalender!

De stickers van VVN zijn gratis verkrijgbaar
bij Mireille Westerhuijs, de moeder van Duco
uit groep 1/2.
Meer veiligheidsacties kun je vinden
op https://participatiepunt.vvn.nl/buurtacties/

Wij wensen alle zevende groepers
alvast enorm veel succes!
Juf Liesbeth en meester Niels

Nieuws uit groep 1-2
De kinderen hebben veel talenten, dat heeft u kunnen zien tijdens de
weeksluiting en aan alle mooie werkjes. De een is goed in dit, de ander in dat.
Ook tijdens de theater workshops hebben de kinderen veel plezier en laten ze
hun “kunsten” zien.
Het weer laat het nog niet erg zien, maar toch is het bijna lente. Dit wordt ons
volgende thema met natuurlijk Pasen als lentefeest!

Nieuws uit groep 2-3

MEDEDELINGEN
GGDflits Groei
Of een kind goed groeit kun
je bekijken door de
lichaamslengte in te vullen
op een groeidiagram. In
sommige perioden maken
kinderen een groeispurt
door.
• Tussen 4 en 6 jaar groeit
je kind ongeveer 6
centimeter per jaar. Maar
niet alle kinderen groeien
even snel. Kinderen die snel
groeien kunnen last krijgen
van groeipijn. • Tussen 6 en
9 jaar groeit je kind snel.
Gemiddeld weegt een kind
van 6 jaar ongeveer 22 kilo.
Met 8 jaar weegt je kind
ongeveer 27 kilo bij een
lengte van 1,30 meter. •
Tussen 9 en 14 jaar groeien
kinderen meestal heel snel.
Ze maken dan een
groeispurt door. Rond 12
jaar zijn de meeste kinderen
tussen de 1,40 meter en
1,70 meter lang.
Meer lezen, bijvoorbeeld
over apps? Kijk hier.
Maak je je zorgen over de
groei van je zoon/ dochter?
Maak dan een afspraak met
de jeugdarts verbonden aan
de school van uw kind. Dit
kan via 023-7891777 op
werkdagen van 8.30 - 12.30
uur en 13.00 - 17.00 uur.

Nieuws uit groep 4-5
In groep 4/5 zijn de kinderen begonnen
met het geven van een
boekpresentatie. Thuis hebben ze
hiervoor een boekendoos gemaakt met
daarin 8 voorwerpen die bij het boek
passen. Deze voorwerpen worden aan
de klas gepresenteerd, ook vertellen
de kinderen kort waar het boek over
gaat en lezen zij een stukje uit hun
boek voor. Wat doen de kinderen het
goed! De boekendozen zien er
prachtig uit!

Groep 2 heeft gewerkt over het
lichaam. De kinderen hebben in de
doktershoek gespeeld en we hebben
de woorden die bij het lichaam horen
geleerd. Groep 3 kent alle letters en
werkt nu aan de klankgroepen als -ch,
-ng, -nk enz.. We kunnen al steeds
meer lezen en het gaat ook steeds
vloeiender. Donderdag hebben we
voor de tweede keer een workshop
Ssst.. De tijger slaapt gehad. Tijdens
deze workshop leren we om de dieren
uit het verhaal uit te beelden met ons
lichaam. De kinderen vinden het erg
leuk en doen enthousiast mee.
Aankomende donderdag zullen we
nog één keer een workshop volgen.
Groep 2 werkt de komende periode
aan het thema “talenten theater”.
Hierin gaan we kijken welke talenten
de kinderen hebben. Iedereen is goed
in iets anders.
De kinderen van groep 2 krijgen elke
vrijdag een les rekenen. Deze les
wordt gegeven door juf Ilona en alle
kinderen van groep 2 zitten dan bij
elkaar. We werken aan de doelen van
rekenen.

Nieuws uit groep 6-7 en groep 8
Groep 6-7 heeft een leuke nieuwe juf en is druk bezig met het verkeer.
Groep 8 heeft inmiddels twee hele leuke dramalessen gehad. Eén van de
opdrachten was ‘leugen en waarheid’. Het grappige was, dat ‘waarheid’ makkelijk
te vertellen was, maar ‘leugen’ niet. Ook moesten er dialogen gehouden worden
met verschillende emoties: boosheid, blijdschap, irritatie, etc.
Op dinsdag- en donderdagmiddag is juf Simone in de klas. Juf Simone is
begonnen met de Engelse lessen. De kinderen doen heel enthousiast mee, maar
moesten wél even wennen aan het feit, dat alles in het Engels gedaan wordt. De
kinderen hebben geleerd over zichzelf te vertellen en zich voor te stellen.
Ook zijn er weer veel mooie creaties met varié gemaakt: regenboogtulpen,
Japanse kersenbloesem en deze week brengen we de klas in lentesfeer met
bloemen die we door de hele klas gaan hangen. Kom gerust een kijkje nemen!

