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AGENDA

februari 2018

Vrijdag 19 oktober:
Maandag 29 oktober:
Dinsdag 30 oktober:
Woensdag 31 oktober:

14.30 uur Herfstvakantie ( 5 t/m 8) ( 12.15 uur groep 1 t/m 4)
Weer naar school
14.45 uur Start typelessen op onze school
Her-controle fietsen en fietscontrole groep 7

www.debaronesdalfsen.nl

Van de directeur, Antoinette Holterman
De eerste periode van het schooljaar 2018-2019 zit er alweer op….
r:
Hierbij zijn we tijdens de openingsweek gestart met het thema
”als een vis in het water”.
De leerlingen van groep 5 en 6 zijn gestart op de Polhaar+ en we hebben als team
vanaf de start van dit schooljaar zorgvuldig gekeken wat er nodig was om de situatie voor hen zo prettig
mogelijk te maken en ze hebben samen met de leerkrachten hun plekje gevonden, fijn! Ook hebben we
ouders de gelegenheid gegeven om te reageren op wat zij terug horen van hun kind en hoe zij het ervaren.
We hebben enkele reacties teruggekregen en we gaan ermee aan de slag!
Op dit moment is er volop aandacht voor de Kinderboekenweek waarbij de groepen gezamenlijke en
verschillende activiteiten hebben gedaan, wat hebben we toch een fijne sfeer op school!
Verder kan het u niet ontgaan zijn dat Leonie Blom weer op school is. Na de herfstvakantie pakt zij haar
werkzaamheden weer volledig op en dat betekent dat we afscheid nemen van Hilde Elshof, de vervangster
van Leonie in groep 3. Hilde, we willen je ontzettend bedanken voor je enthousiasme en inzet en Leonie, fijn
dat je er weer bent. Marian Velderman, leerkracht van groep 4, gaan we ook weer wat vaker op school zien,
zij mag rustig aan starten met re-integreren en doet dat in eerste instantie buiten de groep. Marian, goed
om je weer te zien!

Vechterweerd
Woensdag (gisteren) is groep 7 naar Vechterweerd geweest. Daar zijn
verschillende opdrachten in de natuur gedaan! De veldlessen worden
in voor- en najaar gegeven in waterwingebied Vechterweerd bij
Dalfsen. Door zelf aan de slag te gaan en alle zintuigen te gebruiken
kunnen de kinderen de boeiende natuur in dit waterwingebied
ervaren. Er is gewerkt met diverse opdrachtkaarten (bijvoorbeeld
Bodem boren, De plantenspeurtocht, Vogels, Waterdiertjes vangen, Gallowaypoep, Van Vechtwater tot
drinkwater en Ontdekkingstocht zonder ogen). Natuurbeleving staat centraal bij de Veldles en al doende
leren de kinderen op een speelse manier van alles over natuur en waterwinning.
Via deze weg wil groep 7 en de juffen de ouders die mee zijn geweest heel hartelijk bedanken!

Groep 1-2D heeft woensdag pindakaas gemaakt!
Eerst pinda's pellen, daarna pinda's malen, dan roeren, 10 tellen wachten, weer roeren, 10
tellen wachten en zo door tot het pindakaas is. En tot slot, proeven! mmmmm lekker hoor.
Als laatste alle pindakaas bij elkaar in een pot en zo hebben we ook nog wat voor op onze
boterham donderdag!

DNA les
Verslag door: Melani Van Oenen ( leerling groep 8)
Vandaag heeft onze klas een hele leuke les gehad. We hebben
dingen over het DNA geleerd. Eerst heeft de mevrouw (Femke
Sinnema, moeder van Nijs uit groep 1-2C) die de workshop deed
ons van alles over het DNA uitgelegd. De hele klas vond het een
interessant en boeiend onderwerp. Uiteindelijk mochten we ook
zelf aan de slag. We hebben DNA uit een aardbei gehaald. En we
mochten het zelf mee naar huis nemen.

Kinderboekenweek groepen 1,2 3 en 4
We hebben de Kinderboekenweek geopend in de grote hal met
een voorleesvoorstelling door groep 3. Deze groep had vorig jaar
zelf een boek geschreven en geïllustreerd. Het ging over groep 2
(van vorig jaar) die naar een kasteel ging en daar een avontuur
beleefde met een monster en 2 ridders. Gelukkig liep het goed af.
Na een groot applaus kregen alle groepen een cadeautje: iedere
groep kreeg een nieuw voorleesboek waarna er in de klassen
verder werd gewerkt over de Kinderboekenweek. Zo hebben juffen
in een andere klas voorgelezen en hebben grote kinderen bij de
kleuters voorgelezen. Wat een feest!

Fietscontrole
Tijdens de jaarlijkse fietscontrole
zijn de meeste fietsen
goedgekeurd en de leerlingen
kregen een oké sticker. De fietsen
die niet zijn goedgekeurd zijn,
mogen woensdag 31 oktober op
herhaling.
Omdat groep 7 er woensdag niet was, worden die fietsen op 31 oktober gecontroleerd.

