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AGENDA

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Februari

Hierbij alweer de 5e column van dit schooljaar.

14-2 Weeksluiting 1/2

Wij wensen u veel leesplezier en alvast een fijne krokusvakantie toe.

17-2 Krokusvakantie
24-2 MR/OR 3
28-2 Rapport 2

Maart
4-3 Studiedag
13-3 Disco avond
16-3 Inloopochtend

Met vriendelijke groet,
Saskia de Vos
Directeur

16-3 Uitgifte Column 6
26-3 Sportdag groep 5 t/m 8

Op tijd komen
We merken dat er
frequent kinderen te
laat komen op
school. De deuren
gaan open om 8.30
uur. Een paar
minuten voordat de
school begint gaat
de bel en is het
verzoek aan alle
ouders om afscheid
te nemen van hun
kind en de school te
verlaten, zodat de
groepsleerkracht op
tijd met de les van
start kan gaan.
Alvast hartelijk
dank.

Rapportmappen

Personeel

Op vrijdag 28 februari krijgt
uw kind het 2e rapport mee
naar huis. Denkt u aan het
inleveren van de
rapportmappen bij de
leerkrachten?

Hoi kinderen, ouders en
verzorgers!
Vanaf 3 februari mag ik
als onderwijsassistent
voor 3 dagen per week
komen werken op jullie
school. Daar heb ik
onwijs veel zin in. Om
mij alvast een beetje te
leren kennen stel ik me
daarom graag aan jullie
voor. Ik ben Hanna
Eveleens en samen met
mijn gezin woon ik in
Aalsmeer. Voorheen
heb ik gewerkt in de
kinderopvang,
gehandicaptenzorg en
tot slot in de
ouderenzorg onderwijs.
Ik heb zin in deze
nieuwe uitdaging!

VERJAARDAGEN
Februari
11 Maryam
11 Sydney
17 Alexander
22 Twan
28 Aimy
Maart
6
Justin
7
Lou
10 Dean/Sam
19 Ilse
23 Armin
24 Liv
30 Pjotr
31 Minke

Discofeest op De Waterwolf
Zoals u in de vorige column heeft kunnen lezen is de disco-avond
verzet naar 13 maart aanstaande.
Wij zijn al druk van start gegaan met de voorbereidingen hiervan. Het

thema zal dit jaar ‘jungle’ zijn.
Om dit leuke feest te realiseren hebben wij hulp nodig. Het zou fijn zijn
als u ons daarbij kunt helpen. Wij zijn opzoek naar:


Ouders die mee willen helpen om te versieren op 13 maart
(vanaf 13.15 uur)
 Voor de avond zelf hebben wij schmink- ouders nodig
 De apparatuur hebben we, maar wij zoeken nog een DJ
 Is er een ouder die foto’s van de kinderen zou willen maken en
wil laten afdrukken ( kosten zijn uiteraard voor de school) ?
Wilt u mij laten weten of u in de gelegenheid bent om bij bovenstaande
activiteiten te helpen? Dit zou fantastisch zijn! Saskia de Vos.
Koningsspelen en sportdag 2020
Zoals u in het informatiebulletin van vorige week heeft kunnen lezen
gaan beide scholen ook enkele activiteiten met elkaar organiseren. De
komende Koningsspelen zijn daar een mooi voorbeeld van. Vanwege
de complexiteit van de organisatie hebben beide scholen besloten om
niet een, maar zelfs twee dagen te organiseren zodat het echt een
feestje wordt voor alle kinderen in Vijfhuizen!
Wat is de bedoeling?
De eerste sportdag zal zijn op donderdag 26 maart. Dit is een
sportdag voor groep 5 t/m 8 bij DSOV en wordt geleid door studenten
en de sportcommissieleden van beide scholen. Tevens bieden de
beide ouderraadsleden de broodnodige hulp op het gebied van
catering en EHBO. Hulpouders die bij de spelletjes gaan staan zijn op
deze dag niet nodig vanwege de komst van 25 studenten. Deze dag
zal duren tot 14.00 uur. We hebben deze dag dus een continu rooster
voor de groepen 5 t/m 8. Meer informatie volgt via de column en onze
Parro app de komende maanden.
De andere dag is de oorspronkelijke dag namelijk vrijdag 17 april. Op
deze dag vinden de Koningsspelen plaats voor de groepen 1 t/m 4. Zij
gaan naar DSOV en worden bij de spelletjes begeleid door de
leerlingen van groep 7/8 op beide scholen. In de middag als de
groepen 1 t/m 4 vrij zijn op beide scholen, wordt er voor de groepen 5
t/m 8 nog een leuke sponsorloop-achtige activiteit georganiseerd. Dit
gedeelte wordt in een later stadium nog verder uitgewerkt. Meer
informatie kunt u lezen in de volgende columns en in onze Parro app.

Foto’s

Groep 1-2

Groep 4-5

Na de kerstvakantie zijn wij begonnen
met het thema Winter. We hebben een
mooie thematafel in de klas met een
echte slee erop! Wij hebben pinguïns,
sneeuwpoppen, mutsen en schaatsen
gemaakt. Ook zijn wij druk bezig met
het oefenen voor onze weeksluiting op
vrijdag 14 februari. U bent allemaal van
harte welkom om de weeksluiting van
groep 1/2 over het thema winter te
bekijken op vrijdag 14 februari van
11:30 tot ongeveer 12:00. Graag zijn
wij u dan!

Wat hebben we een gezellig
letterfeest gehad ,omdat groep 3
bijna alle letters heeft geleerd.
We hebben een letterspeurtocht
gehouden, een letterbingo, alfabet
pet geknutseld en gesnoept van
letterchips.
Aan het eind gingen ze naar huis met
een letterdiploma!
Groep 4 heeft fantastisch
meegeholpen.
Groep 4 oefent heel hard met de
tafeltoetsen. De tafels van 1,5 en 10
kennen ze al heel goed en snel.
Op dit moment maken we allemaal
cito toetsen en is het bijna tijd voor
het rapport na de voorjaarsvakantie.

Groep 2-3
Wat een spetterende weeksluiting hebben de kinderen van groep 2-3 laten zien!
Het prachtig gemaakte decor, de mooie geschminkte gezichten en natuurlijk alle
knappe kinderen hebben de weeksluiting over “Het grote slaapfeest” tot een groot
succes gemaakt!
Naast de weeksluiting hadden we nog een ander feestje. De kinderen van groep 3
kennen nu alle letters: tijd voor een letterfeestje! Groep 2 deed hier natuurlijk
gezellig aan mee. De kinderen maakten een heuse letterpet, speelden letterbingo
en gingen door de school op zoek naar letters tijdens de letterspeurtocht. Ook
kregen de kinderen van groep 3 een letterdiploma. Groep 2 werkt nu aan het thema
‘winter’, na de voorjaarsvakantie gaan zij aan de slag met ‘het cijferwinkeltje’.

Als afsluiting hebben we een spetterend optreden gegeven. Wat waren jullie goed als beer, bever, verteller, danser, zanger,

Groep 5-6

en breakdancer!

Groep 7-8

Nog een weekje werken en dan genieten van een welverdiende herfstvakantie!

We zijn met rekenen en taal begonnen
met een nieuw boek.
Groep 6 heeft het met rekenen druk
met de breuken. Wat is de teller? Wat
is de noemer?
Groep 5 is druk met het metriek
stelsel: hoeveel ml zit er in een liter?
Met natuur en techniek hebben we het
gehad over materiaal en constructie.
Waar zijn bruggen van gemaakt en
welke constructie is daarbij gebruikt?
Is er gebruik gemaakt van stapelen of
van driehoeken? Met het vouwen van
een wit A4 hebben we ontdekt dat er
meer gewicht op een gevouwen blad
kan staan. Hier is dan een driehoek
ontstaan.
Ook hebben we met klei en
ongekookte spaghetti een zo hoog
mogelijk bouwsel gemaakt.

Juf Petra en juf Mariëlle

e armen.

Deze week zijn de Cito toetsen
afgerond. De resultaten vindt u terug
bij het komende rapport. Daarnaast
vinden volgende week de
adviesgesprekken plaats. Ik ben erg
benieuwd.

