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Van de directie
Project ‘Duurzaamheid’
Dinsdag 3 maart zijn we gestart met het jaarlijkse
project. Het thema waar we de komende weken
over zullen werken, is ‘Duurzaamheid’. Vanuit de
Gemeente Groningen hebben milieustewards van
het project ‘Schoon dankzij mij’ in alle groepen
educatielessen gegeven over afval en het gevaar van
afval op straat. Donderdag kwamen de
milieustewards opnieuw op school om de groepen
te begeleiden bij het opruimen van het afval op
school, in het park en de flats aan de Lyceumlaan. U
kunt zich bijna niet voorstellen hoeveel troep er in
zo’n klein gebied is gevonden en is opgeruimd. Goed
gedaan allemaal!
Er wordt tot en met woensdag 18 maart dagelijks in
elke groep op een theoretische en/of praktische
manier aandacht besteed aan het thema
‘Duurzaamheid’. Woensdag 18 maart kunt u, samen
met uw kind(eren), van 17.00 tot 18.30 uur de
presentatie bekijken van wat de kinderen hebben
geleerd en gemaakt. Van harte welkom!

NL-doet
Het Oranje Fonds organiseert op 13 en 14 maart
2020, samen met duizenden organisaties in het land,
weer NL-doet; de grootste vrijwilligersactie van
Nederland. Ook onze groepen 7&8 zetten zich al
jaren in als vrijwilliger. NL-doet lijkt ons, team en
schoolcommissie, een mooi moment om een start te
maken met de herinrichting van het plein. En wat
niet geheel onbelangrijk is: het budget laat het ook
toe! We hebben inmiddels bijna € 10.000,- bij elkaar
weten te rennen, verkopen, knutselen en te praten.
Heel hartelijk dank voor ieders inzet!
Groep 7 gaat vrijdag 13 maart een begin maken met
het opknappen van het tuintje bij de kleuters.
Daarnaast maken zij vogelnestkastjes voor
koolmezen. Uit onderzoek is gebleken dat de

koolmees
een natuurlijke
vijand van de
eikenprocessierups is. De vogelnestkastjes worden
op het schoolplein en in de buurt van de school
opgehangen. Mocht u ook belangstelling hebben
voor een nestkastje dan kunt u dit op een bestellijst
aangeven. Deze nestkastjes zullen door een groep
enthousiaste vaders worden gemaakt.
Het oorspronkelijke plan voor groep 8 is door
Parkheem aangepast. Aanvankelijk zouden zij de
diverse terrassen opvrolijken met bakken met
viooltjes. De activiteitenbegeleiding heeft besloten
om iets anders voor hun bewoners te organiseren.
De leerlingen van groep 8 gaan die ochtend
pannenkoeken bakken voor en samen eten met de
bewoners. Tussen de middag komen de leerlingen
van groep 8 niet thuis, maar blijven zij in Parkheem.
Het middagprogramma is voor de groepen 7 en 8
net als andere vrijdagmiddagen.
Enkele ouders hebben zich via de oudertakenlijst
aangemeld om in het voorjaar te willen klussen.
Daarnaast hebben ook andere ouders enthousiast
gereageerd op de e-mail om vrijdag en zaterdag mee
te helpen. Heel leuk dat we samen aan de slag
gaan!! De koffie staat zaterdag 14 maart om 08.00
uur klaar, zodat we om 08.30 uur kunnen starten. De
lunch wordt tussen de middag verzorgd door dhr. en
mevr. Holtjer van de Parkwijkraad. Is er een ouder
die zijn/haar aanhangwagen beschikbaar stelt voor
het afvoeren van het tuinafval? Als iemand geel zand
‘over’ heeft, houden wij ons van harte aanbevolen.
Mocht u ook mee willen helpen, dan bent u meer
dan van harte welkom. Vele handen maken immers
licht werk!

Open Dag
Zoals aangegeven in de vorige nieuwsbrief volgt er in
de deze nieuwsbrief iets meer informatie over de
Open Dag. Dit schooljaar wordt er voor het eerst een
open dag georganiseerd waarbij niet alleen mogelijk
nieuwe ouders een kijkje in de school kunnen
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nemen, maar ook u bent deze dag van harte welkom
om in de klas van uw kind(eren) te kijken. Het
programma voor onze eigen ouders/verzorgers ziet
er als volgt uit:

op het bestuursbureau om zich in te lezen en zich
voor te bereiden. We hopen met elkaar een goede,
inspirerende dag te hebben. Alle leerlingen zijn
woensdag 25 maart vrij.

10.00-10.25 uur
pauze: koffie / thee & spellen op het plein
10.30-11.30 uur
inloop in de klas

Grote Rekendag
Ook dit jaar doen we met alle groepen mee aan de
landelijke Grote Rekendag. In verband met de
studiedag van onze vereniging organiseren wij deze
rekenochtend een weekje later op woensdag 1 april.
Het thema van deze ochtend is ’De Getallenfabriek’.
Om 08.30 uur vindt de gezamenlijke opening plaats
op het schoolplein. U bent uiteraard van harte
welkom om te komen kijken!

17.00-18.30 uur
presentatie project ‘Duurzaamheid’
Woensdag 18 maart staat er om 10.00 uur koffie,
thee en iets lekkers klaar bij de hoofdingang van de
school. U kunt gezellig bijkletsen met andere ouders
of genieten van / meedoen met het spel van uw
kind(eren). Om de belangstelling voor de groepen
enigszins te verdelen, zijn er kaarten die u kunt
kiezen. Op deze kaart staat in welke de groep en op
welk tijdstip u een kijkje in de klas kunt nemen. We
hebben de les verdeeld in drie kijkmomenten:
10.30 - 10.50 / 10.50 - 11.10 / 11.10 - 11.30 uur. De
kinderen gaan om 10.25 uur naar binnen. U kunt
direct met de groep van uw eerste kaart mee gaan.
Aansluitend aan deze dag is er om 19.00 uur een
bijeenkomst voor ouders van groep 8. Zij zijn al
begonnen met de voorbereidingen voor het afscheid
van groep 8.

Studiedag Scholengroep Perspectief
Eén keer in de twee jaar organiseert de
bovenschoolse
werkgroep
‘Personeel
en
personeelszaken’
een
studiedag
voor
alle
medewerkers van Scholengroep Perspectief. Er
worden op woensdag 25 maart verschillende
workshops georganiseerd, er is een gastspreker en
we maken kennis met de nieuwe directeurbestuurder van de vereniging: dhr. Rob Brunekreeft.
Dhr. Brunekreeft start op 1 april met zijn nieuwe
functie, maar is na de voorjaarsvakantie al aanwezig

Via de oudertakenlijst hebben enkele ouders zich
opgegeven om kleine groepjes kinderen te
begeleiden tijdens een rekenactiviteit. Voor de
groepen 5, 6 en 8 zijn er te weinig of zelfs geen
aanmeldingen. We doen hierbij een dringend beroep
op u. Mocht u mee willen helpen, kunt u zich
opgeven bij de groepsleerkracht van bovenstaande
groepen. Alvast bedankt!
Agenda
dinsdag
10 maart

19.30 uur
vergadering schoolcommissie

vrijdag 13
maart
zaterdag 14
maart

NL-doet

woensdag 18
maart

Open Dag (10.00 - 11.30 uur)
Presentatieavond project
(17.00 - 18.30 uur)
Bijeenkomst ouders groep 8
(19.00 -20.00 uur)
alle leerlingen vrij i.v.m. een
studiedag
Nieuwsbrief groep 2,4,6,8

woensdag 25
maart
vrijdag 27
maart
maandag
30 maart

NL-doet (08.00 - 15.00 uur)

juf Van de Bunt jarig
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dinsdag 31
maart
woensdag 1
april

juf Donker en juf Géronne jarig

Nieuws uit de groepen

Grote Rekendag

Groep 1 en 2...en het project Duurzaamheid.
Dinsdag 3 maart kwamen er 2 Milieu Stewards in de
klas om te vertellen over zwerfvuil in de natuur en
op straat. Dat heeft veel indruk gemaakt op de
kleuters. Zoals het verhaal van het egeltje in het
milkshake bekertje. Dat vonden ze heel zielig.
Afgelopen donderdag kwamen de Milieu Stewards
weer met hun rode bus 'Schoon dankzij mij' voor de
grote zwerfvuil opruimactie. De kleuters hebben
heel enthousiast met grijpers afval op het plein en
het
grasveld
opgeruimd. Een
vuilniszak vol!!!

Met vriendelijke groet,
Lieneke Slim

Rots en water
De individuele Rots en waterlessen zijn weer van
start gegaan. Wat is het doel van deze lessen?
Om elk kind in zijn of haar kracht te zetten en hem
of haar die sociale vaardigheden aan te leren die het
kind nodig heeft om zich binnen zijn/haar omgeving
veilig te voelen. Om zo als mens te kunnen groeien.
Met oog en gevoel voor culturele verschillen kan en
wordt Rots en Water wereldwijd ingezet.
Wat bieden we aan?
We werken aan 3 bouwstenen; zelfbeheersing,
zelfreflectie en zelfvertrouwen.
Een voorbeeld; je zit in de brugklas en je moet naar
jouw klas. Deze is aan het einde van de gang en in
deze gang staan allemaal pubers van een jaar of 17.
Hoe loop jij door de gang, welke houding meet je je
aan en straal je zelfvertrouwen uit? Weet je van
jezelf dat je dit uitstraalt?
Wat is mijn rol? Ik mag met een spel niet meedoen.
Hoe reageer ik? Word ik boos of draai ik me om en
ga ik iets anders doen?
In een veilige omgeving oefenen we deze
bouwstenen.
Rots
en
water
is
een
vaardigheidstraining d.w.z. dat je de vaardigheden
leert en ontwikkelt door ze te oefenen.
Als je in je dagelijkse praktijk in een soortgelijke
situatie terechtkomt, dan kun je de vaardigheden
toepassen.
Half mei sluiten we de lessencyclus af met een open
les, hiervoor worden de ouders uitgenodigd.

Juf Ria
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Groep 3
Beste ouder,
Merkt u ook hoe hard het ineens gaat? De kinderen
maken nu echt flinke sprongen met lezen! In deze
brief krijgt u weer informatie over het taal- en
leesonderwijs in de komende paar weken.





woorden van één lettergreep die beginnen met
sch- ,zoals: schaap;

Thema kern 8: Wat kan jij?
In het ankerverhaal ‘Een koninklijke maaltijd’ gaan
Eef en Tom logeren bij hun oma. Het buurjongetje
van oma, Lin, komt ook. Het wordt een groot feest
met verkleedpartijen en toneelstukjes. De leerlingen
van de maan-aanpak lezen vervolgens een verhaal
over hoe oma een taart had willen bakken en de
leerlingen van de zon-aanpak maken kennis met de
boze buurman van oma. Woorden die aan bod
komen, zijn onder andere: je verkleden, logeren,
knuffelen, de koffer, rommelen, verlegen, wennen
en de slaapkamer, maar ook: het applaus, je adem
inhouden, toneelspelen en optreden.



woorden van één lettergreep die eindigen op ng, zoals: bang.

Woordtypen in kern 8: lezen en spellen
De nieuwe woordtypen in kern 8 zijn:








woorden van één lettergreep die beginnen én
eindigen met twee medeklinkers, zoals: sterk;
woorden van één lettergreep die eindigen op -b
of -d, zoals: web en goud;
woorden van één lettergreep die eindigen op nk, zoals: bank;
woorden van één lettergreep die eindigen op ch(t), zoals: lach en bocht;
woorden van één lettergreep die beginnen met
een schr-, zoals: schrift;
verkleinwoorden van twee lettergrepen, zoals:
muisje, boompje en stoeltje;
woorden van één lettergreep die eindigen op -a,
-o, of -u, zoals: sla, vlo en nu.



woorden van één lettergreep die beginnen met
of eindigen op twee medeklinkers, zoals: stal en
wesp;
eenvoudige
samenstellingen
van
twee
lettergrepen, zoals: zakmes en voetbal;

Met vriendelijke groeten,
Eveline van de Bunt
P.S. Kijk voor spelletjes om het lezen te oefenen op
www.zwijsen.nl/thuisoefenen.
Groep 5
En dan is het alweer maart. Wat vliegt de tijd
voorbij. En wat hebben we al veel geleerd. Alle
leerlingen hebben hun eerste rapport meegekregen.
Dat was best wel een beetje spannend. Cijfers voor
aardrijkskunde, geschiedenis, natuur. Allemaal
nieuwe vakken. En binnenkort moeten de leerlingen
een spreekbeurt houden. Wat komt er veel op ze af,
en wat doen ze het goed. Nu zitten we midden in de
projectweek. Duurzaamheid en milieu. Donderdag
hebben we in het park naar afval gezocht, onder
begeleiding van milieustewards. Ook hebben de
leerlingen afval verwerkt in nieuwe producten. En
natuurlijk lezen we ook heel veel. Dit doen we met
de actie: Scoor een boek. Elke keer als een boek uit
is, mag er een sticker geplakt worden. Vol
enthousiasme wordt het ene boek na het andere
gelezen. We hebben veel afwisseling in de klas en
vooral ook veel plezier samen. Op naar de volgende
uitdagingen.
Juf Géronne en juf Ina

Spelling
Verder werken we in deze kern toe naar het goed
kunnen schrijven van:
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Groep 7 en 8
Het is ondertussen alweer maart, maar ik wil nog
even terugblikken op een fijne week voor de
voorjaarsvakantie.
Dinsdagavond had Britt haar voorleeswedstrijd. Ze
heeft heel goed haar best gedaan en mooi gelezen.
Woensdags
was
er
een
spannende
volleybaltoernooi. De twee teams in groep 5/6
hebben een beker gewonnen voor de 1e en de 2e
plaats en het eerste team heeft zich hierbij geplaatst
voor de volgende ronde in Assen. De teams uit groep
7/8 hebben veel plezier gehad, hier en daar een
moeilijke wedstrijd, maar er stond tot het einde van
het toernooi overal een team in het veld! Erg knap
gedaan. Bij groep 7/8 is er een beker gewonnen voor
de 1e plaats. Ook zij mogen door naar Assen op
woensdag 13 mei.
De avond erna was er ’s avonds de klassenavond.
Het thema was een onesie/pyjamastijl en is bedacht
voor de kinderen. Er kwamen leuke stukjes voorbij,
heerlijk eten en een gezellige sfeer.
Als afsluiting van deze week was mijn verjaardag.
Wat
een
heerlijke
dag
was dat. ’s
Ochtends
zijn
we begonnen in
de Hema voor
een
lekker
ontbijtje.
Een
mevrouw
gaf
een
compliment aan
juf Huisman dat
onze
grote
groep
geen
overlast gaf. Altijd
mooi om te horen.
Daarna gingen alle
kinderen
het
centrum in om
cadeautjes
te

kopen. Tarek en Duncan waren de penningmeesters.
Ik ben dik verwend.
In de klas hebben we nog genoten van de hapjes die
over zijn gebleven van de klassenavond en hebben
we nog een gezellige tafelbingo gehad.
Deze week zijn we gestart met het project. Wat we
allemaal hebben gedaan en nog gaan doen kunt u
zien op de afsluiting van het project op
woensdagavond 18 maart. U komt toch ook even
kijken?
Groet juf Mariëtte van der Veen

