Nieuwsbrief nummer 18
Week 6 – 4 februari t/m 1 februari
Deze nieuwsbrief is ook digitaal te lezen op:
www.zuidwalschool.nl

Belangrijke data:


7 februari:

 22 februari:

Oumnia Works training moeders.
Taakdag: school gesloten

 25 februari t/m 1 maart:
Voorjaarsvakantie
 15 maart:
Nationale stakingsdag (school
eventueel gesloten)
 26 maart:
rapporten 10 minutengesprek
 10 april:

Sportdag groepen 1 t/ m 8 bij de
Haagse sporttuin

Nieuwsbrieven
U vindt de nieuwsbrieven ook op onze website:
www.zuidwalschool.nl

Algemeen Nieuws
Landelijke Stakingsdag
Zoals u vanuit de media hebt kunnen vernemen is er op 15
maart 2019 een landelijke stakingsdag gepland.
Aan deze stakingsdag zullen het primair-, middelbaar en
hoger onderwijs gaan deelnemen.
Net als alle voorgaande stakingen wil men dat de regering
meer gaat investeren in het onderwijs, zodat de leraren
een hoger salaris kunnen krijgen, de werkdruk wordt
verlaagd en het onderwijs als totaal een positiever beeld
gaat krijgen.
Tot op heden is vanuit ons bestuur nog geen uitspraak
gedaan in hoeverre zij deze staking ondersteunen.
Met andere woorden houdt u er rekening mee dat vrijdag
15 maart de Zuidwalschool gesloten kan zijn.
Sportdag
Op 10 april zal meester Jos in samenwerking met Halo
stagiaires een sportdag voor de groepen 1 t/m 8 gaan
organiseren. Dit zal plaatsvinden bij de Haagse Sporttuin (
vlakbij basisschool het Startpunt). Meester Jos zal u
hierover nog nader over informeren. Alvast voor in de
agenda!

Oumnia Works
Donderdag 7 februari starten wij met de training van
Oumnia Works. Het zijn 7 bijeenkomsten op de
donderdagochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur. Geen
kosten aan verbonden. U krijgt na afloop een certificaat
van deelname. U kunt zich aanmelden bij Barbara of de
heer Scholtens.

Peuteropvang
Nieuws uit de peuterspeelzaal
Deze week zijn we met beide groepen naar de bibliotheek
geweest.
Er werd voorgelezen uit het boekje ‘ Een huis voor Harry ’.
Ook nu weer alle ouders bedankt voor het mee gaan.
Nog even een aandachtpunt:
Denk er bij traktaties aan dat wij het liefst gezonde
traktaties hebben.
Áls u toch iets van snoep of chips wilt trakteren, dan
slechts 1 stuk.
De rest geven wij echt mee terug naar huis.
Groeten van juf Karin en juf Samira

Groep 1
Kunst
Aanstaande week gaan de groepen 1 en 2 en de
peuterspeelzaal van start met het thema kunst.
De kinderen gaan aan de slag met vormen en kleuren.
We gaan met z’n allen prachtige kunstwerken maken en
zo zal de gang omgetoverd worden tot een echt museum.

Groep 2
Bezoek van de kleutergroepen aan de bibliotheek
Uw zoon of dochter bezocht afgelopen week de
bibliotheek Schilderswijk in de Koningstraat.
We keken in de bibliotheek naar een toneelstuk
nagespeeld naar het kinderboek ‘Een huis van Harry’.
Het was spannend, leuk en heel leerzaam voor de
kinderen. Er gingen heel veel moeders mee. Hiervoor
nogmaals dank.
Groetjes van de boekenwurmen uit groep 2.
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Groep 5
Zinnen maken
Vrijdag de 25e is groep 5 druk bezig geweest in het kader
van de Voorleesweken. Tijdens een taalles zijn we heel
druk bezig geweest met het maken van zinnen. We
hebben besproken wat er nodig is in een zin. Zoals een
onderwerp en een werkwoord. Zinnen horen te beginnen
met een hoofdletter en te eindigen met een punt. Je kunt
zinnen ook langer maken met een bijvoeglijk naamwoord
of een voorzetsel en zelfstandig naamwoorden.
Toen dat besproken was, hebben de leerlingen zich
verdeeld in groepjes van 4. Elk groepje kreeg een groot A3
vel en elk kind een gekleurde stift. En toen begon het...
Elk kind moest om de beurt een goede zin schrijven en die
moest ook nog te maken hebben met de zin(nen) die er
voor stond(en). Zo heeft elk groepje een eigen verhaal
geschreven. De kinderen zijn heel enthousiast aan de slag
gegaan. Aan het eind mochten ze hun verhaal voorlezen.
Helaas hadden we vrijdag niet voor alle groepjes tijd.
Maar het leuke is, dat we volgende week dus nog meer
verhalen hebben om naar te luisteren.

Groep 6
Toetsen
De afgelopen 3 weken hebben we in groep 6 elke dag wel
een citotoets gemaakt. Zo maken we 3 toetsen voor het
vak rekenen, 2 toetsen voor spelling, 3 toetsen voor
begrijpend lezen en moeten we voor technisch lezen,
proberen zoveel mogelijk woordjes te lezen binnen een
minuut. Als we een toets beginnen, zet de juf of de
meester ons in rijen en mogen we niet met elkaar praten.
Als alle toetsen klaar zijn, kijkt de juf of meester ze na. De
uitslagen gaan in de computer en dan kan de juf of de
meester zien of we vooruitgegaan zijn of niet. Op ons
volgende rapport komt dan te staan wat het niveau is dat
we voor elk vak gehaald hebben.
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