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Nieuws van de kleuters.
Het thema wij gaan naar de dokter was een
enorm succes. Wat hebben de kinderen veel
geleerd. Van een afspraak maken bij de
assistent, wachten in de wachtkamer en naar
het spreekuur gaan. De dokters hebben vele
recepten uitgeschreven, die opgehaald
konden worden in de apotheek van Het
Windas. Ook is het ziekenhuis aan bod
geweest, waar je naartoe gestuurd wordt
door de huisarts. Het thema is afgesloten met
een bezoek van de poppendokter en wel in
ons buitenlokaal. De wachtkamer zat vol
kinderen met een knuffel of een pop, gelukkig
was het lekker weer.

Het nieuwe thema na de vakantie is: Wij
ontdekken de lente. Wij gaan ons bezig
houden met het groeien en bloeien van de
bloemen/planten. De nieuwe klanken die aan
bod komen in deze periode zijn de l van lente,
de v van voorjaar en de n van natuur.

Oproep ouders schooltuin.
Binnenkort willen we weer starten met de
schooltuin voor de kleuters.
We hopen dat er voldoende ouders, opa’s of
oma’s zijn die ons dan hierbij willen helpen.
Iedere dinsdagmiddag, tot aan de
zomervakantie, zijn er steeds twee
kleutergroepen aan de beurt om in de tuin
bezig te zijn.
Wie wil ons hierbij helpen?
Het gaat om de volgende dinsdagmiddagen:
* 12 maart 2019
* 14 mei 2019
* 19 maart 2019
* 21 mei 2019
* 26 maart 2019
* 28 mei 2019
* 2 april 2019
* 11 juni 2019
* 9 april 2019
* 18 juni 2019
* 16 april 2019
* 25 juni 2018
* 7 mei 2019
* 9 juli 2019
Wij hopen dat u alle dinsdagmiddagen
beschikbaar bent! Mocht dit niet lukken dan
zijn wij ook blij wanneer u af en toe kunt
komen helpen.
Iedere dinsdagmiddag zijn er twee
kleutergroepen aan de beurt om in de tuin
bezig te zijn. Aan de raamposters bij de
klaslokalen kunt u zien of uw kind aan de
beurt is.
Denkt u aan passende kleding/laarzen?
Bij slecht weer gaat het tuinieren niet door.
START TUIN OP DINSDAG 19 MAART 2019 A.S.
VOOR ALLE KLEUTERGROEPEN !
Letterfeest groepen 3
Donderdag 21 februari hebben we in de
groepen 3 het letterfeest gevierd. De kinderen
hebben een letterspeurtocht door de school
gedaan. Het was erg leuk dat leerlingen uit
groep 8 de groep 3-kinderen hierbij geholpen
hebben. De middag hebben we samen met de

ouders afgesloten. Al enige tijd waren we druk
bezig met oefenen, en eindelijk konden we
het dan aan alle mama’s en papa’s laten
horen, het letterlied! Ook hebben de kinderen
hun letterdiploma in ontvangst genomen. Het
was een geslaagde middag!
Nu de kinderen alle letters geleerd hebben,
kunnen zij allerlei leuke boekjes al lezen.
Afgelopen week heeft uw kind een briefje
gekregen waarop staat op welk niveau hij/zij
kan oefenen. Heel fijn als er thuis ook iedere
dag even gelezen wordt. In de klas gaan we de
komende periode oefenen met langere en
moeilijkere woordjes. Zo oefenen we onder
andere woorden die beginnen met sch-,
woorden die eindigen op -nk en -ng en
woorden die eindigen op een -d.

Afval the Game: samen naar minder afval!
Afval the Game gaat weer beginnen
en ook onze groep 6 doet
mee! Afval the Game is een grote
duurzaamheidswedstrijd tussen groepen 6 van
Schiedamse basisscholen. Het thema van dit
jaar is ‘Samen naar minder afval’. Tijdens het
project leren de kinderen alles over afval
scheiden en duurzaamheid. Dat niet alleen:
door middel van allerlei opdrachten en acties
zullen zij zoveel mogelijk mensen overtuigen
om ook mee te doen en hun afval te gaan
scheiden! Hoe meer mensen meedoen, hoe
meer kans onze groep 6 maakt om de
wedstrijd te winnen. Helpt u ook mee? Dat
kan! Kom bijvoorbeeld naar één van de
wijkactiviteiten van Afval the Game. De
wijkactiviteit in onze wijk is op zaterdag 9

maart van 10 tot 12 uur in het Beatrixpark.
Voor iedereen die meedoet namens onze
school, verdienen de kinderen 15 punten. Ben
je bij de activiteit in onze wijk geweest en wil
je nog meer punten scoren? Dat kan, je bent
ook welkom in andere wijken! Samen gaan we
naar minder afval!

Elektriciteit en magnetisme in groep 7
Bij Naut hebben we het nu over elektriciteit
en magnetisme. We hebben allemaal proefjes
gedaan.
We hebben met een ballon water afgebogen,
ons haar statisch gemaakt en een stroomkring
gemaakt en nog veel meer. Er werd aan de
groep gevraagd of ze dingen die daar mee te
maken hebben mee wilden nemen. Ook
ouders waren enthousiast.
Een leerling had allerlei spullen mee
genomen omdat haar vader elektricien is.
Zoals een elektriciteitsdraad, de binnenkant
van een lichtknopje, stroomdraden en
lampjes.

Er was ook een vader die een echte accu had
meegegeven uit een auto. De groep heeft veel
geleerd over elektriciteit en magnetisme. We
weten nu wat geleiders zijn, wat spanning is
en hoe je een stroomkring maakt.
De hele klas vond het leuk om te leren en
erg leerzaam.

Mees en Sofia groep 7a

Groep 8-nieuws
Donderdag 14 februari was het heerlijk
weer. Lekker zonnig en een graad of 13.
Net te fris om zonder jas naar buiten te
gaan, maar toch zeer aangenaam.
Groep 8 is dan ook lekker in het
buitenlokaal gaan lezen. We zijn begonnen
in Kruistocht in Spijkerbroek van Thea
Beckman.
Een dikke win-win situatie: genieten van
het weer en lekker lezen in een leuk boek.
Klinkt bijna als vakantie.

In de vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen
lezen over de uitdaging die groep 8 aan is
gegaan: Één-tegen-allen.
We zijn nu een aantal weken verder en
alle 48 opdrachten zijn uitgevoerd! Alle
opdrachten hadden te maken met boeken
en lezen. Dit was ontzettend leuk en de
kinderen zijn er fanatiek mee aan de slag
gegaan. Één opdracht was zelfs lekker……
vrijdag 15 februari hebben we namelijk
met groep 8 muffins gebakken en
opgegeten!
Afgelopen donderdag inden de kinderen
hun beloning: popcorn bij de film. We
hebben in de klas een boekverfilming
gekeken en Lonneke Loermans van de
bibliotheek Schiedam trakteerde ons op
popcorn.

David daagt je uit...
Ga de uitdaging aan! Dit is je kans om jouw
kennis en ervaring mee te brengen naar de
Primo-basisscholen. Verrijk het onderwijs. Deel
wat je weet met kinderen en collega’s. Maak
het verschil. Meer weten over hoe jij je kunt
omscholen tot leerkracht? Of gewoon
benieuwd of werken in het onderwijs bij jou
past? Kom naar onze informatieavond.
Woensdag 6 maart
Informatieavond zij-instroom
18.30 uur op OBS De Singel, Singel 5 in
Schiedam
Met het zij-instroomtraject bieden we mensen
met een hbo- of wo-diploma een combinatie
van opleiding en werk tegen een goed salaris.
In twee jaar tijd ga je samen met Primo aan de
slag om die nieuwe onvergetelijke juf of
meester te worden. Misschien zelfs wel van
David...
Meer informatie op
www.primoschiedam.nl/vacatures

