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Een kleurrijk schooljaar!
Kerst een periode van gezellig bij elkaar zijn en een moment om terug te blikken
naar afgelopen jaar. Dan zien we dat we een bijzonder, maar leuk jaar achter de
rug hebben. Het leven in de school is iedere dag weer anders. Samen zijn we in
ontwikkeling en hebben we plezier met elkaar.
Het thema van het jaar is “Een kleurrijk schooljaar”. In dit stukje kijk ik
zodoende graag terug naar de mooie, kleurrijke momenten.
Het jaar begon met
een mooie opening
van het schooljaar
met een spannende
escape room. Voor
elke groep een eigen
puzzel met
uiteindelijk een
kleurrijke verrassing
voor de kinderen.
De informatiemiddagen
waar ouders in het begin
van het jaar met hun
eigen kind het reilen en
zeilen in de klas konden
bekijken. Dit jaar voor
het eerst volgens deze
opzet en het was zeer
geslaagd!

Het Streetwise project,
waar we veel leerden
over het verkeer. Super
leuk en leerzaam! Zelf
rijden in een echte auto
en leren hoe je het beste
kunt oversteken.

Dierendag op het AOC
Terra met de kinderen
van groep 1/2. Wie
durft de slang te
aaien?

Sportdag Comprix voor
de kinderen van groep 8.
Met karate, rugby en
freerunning. Leuk om
samen kennis te maken
met deze sporten. En
voor ieder kind een eigen
T-shirt van Comprix.

De Kinderboekenweek
was dit jaar in het
thema “Worden wat je
wil” met een mooie
opening in de
middenruimte van de
school met een echte
goochelaar. Genieten!
Als afsluiter van de
Kinderboekenweek een
geweldige modeshow,
waarin bijna alle kinderen
verkleed waren. En ik kan
u vertellen: Op zo’n
moment gaat het dak eraf
met een groot applaus
voor alle verklede
kinderen.

Colour, Dance &
Beats. Een mooie dag
in het teken van het
ontwikkelen van
muziektalenten. Een
dag met allemaal
leuke workshops en
een leuk optreden
voor de ouders.
Dansen maar!
Sinterklaas ging in
beweging! Hij wilde
graag fitter worden.
Met de glijbaan de
school in en
uiteindelijk
resulterend in een
Sinterklaasbeweegdiploma voor
de Sint.

Ook onze
schoolontwikkeling stond
niet stil. Met onder
andere:
* De Techniek Torens,
onze nieuwe methode
voor techniek.
* Extra ICT programma’s
voor spelling en rekenen.

* Building Learning Power
gericht op het herzien en
reflecteren met kinderen.
* De Klasse!vergaderingen
van KiVa in de groepen 5
t/m 8.
* De invoering van het
nieuwe kleuterobservatie
systeem in groep 1/2:
Mijn Kleutergroep.

Leuk om al deze kleurrijke activiteiten en ontwikkelingen te zien. Als team
werken we hard en zijn we trots op wat we samen bereiken. Samen met ouders,
de feestcommissie, de MR en de OV zorgden we ervoor dat we weer een goed
jaar achter de rug hebben.
Ik wens iedereen fijne feestdagen toe en voor 2022 veel
geluk en plezier toegewenst!
Gonda Stienstra

Een kleurrijke kerstboom van groep 4.
Wij wensen jullie een kleurrijk kerstfeest .

Gymparcours
De gympieten hadden voor ons een gymparcours voor de deur gezet.
Via dit parcours moesten wij naar de klas. Zo konden wij de dag ook lekker fit beginnen.

Sinterklaas
Sinterklaas detective: wij lezen een tekst en speuren naar de antwoorden.

Wat doen wij nog meer op school?
Automatiseren, snel rekensommen maken, doen wij
bijvoorbeeld met kaarten of dobbelstenen. Kaarten: je draait
allebei een kaart om, degene die als eerst het antwoord geeft
mag beide kaarten hebben. Wie heeft uiteindelijk de meeste
kaarten? Die doen we ook met de 10-kanitge dobbelstenen,
rol de dobbelsteen en los de som op.

Formule 1 gym: Lewis Hamilton is
tikker, de andere kinderen zijn Max
Verstappen. Ben je getikt dan doe je
een blokje om. Heb je even rust
nodig dan kun je 5 tellen banden
wisselen in de pitstraat (mat).

touwtrekken

Hoeveel liter zit er in deze fles en
jerrycan? Wat is daarvan het
gewicht? Hoe kwam ik tot het
antwoord?
Zoek iets uit de klas, hoeveel
pepernoten ben ik nodig om het in
evenwicht te krijgen?

