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~ Schoolnieuws ~
Nieuws uit de kleutergroepen
Heeft u dat ook wel eens gehad? Komt je kind thuis met een
verhaal over wat ze op school hebben gedaan en je begrijpt er
niks van. "Ja maar papa, mama we hebben echt schrijfdans
gedaan hoor. Dat ken je toch wel!" Dit zou een opmerking kunnen
zijn van één van de kleuters, want in de kleutergroepen werken
we inderdaad met schrijfdans. Schrijfdans is een methode waarbij
de kinderen op muziek schrijfbewegingen maken. Eerst groot,
met het hele lichaam en daarna steeds kleiner.
Natuurlijk leren ze nog niet echt
schrijven, maar wel de bewegingen en patronen die daaraan vooraf
gaan. Zoals rondingen, cirkels, achten en rechte lijnen. Op de foto's
ziet u de kinderen bezig met de kronkelidong. Dit fantasiedier
ontstaat vanzelf door het maken
van ronde, vloeiende
bewegingen.
Mocht uw kind dus volgende keer
thuis komen met een verhaal
over schrijfdans, dan kunt u
zeggen: "Oh ja, ik weet wat dat
is."

Stibat batterijen actie
Zoals u misschien eerder van de leerlingenraad heeft gelezen, hebben wij
voor de punten van de batterijenactie van Stibat speelmateriaal voor buiten
kunnen bestellen.
Deze keer hebben we gekozen voor 12 hockeysticks en wat springelastieken.
Via deze willen we nogmaals alle mensen
bedanken die de lege batterijen bij ons op De
Moespot in de batterijenbak hebben gedaan, zodat
wij deze punten konden sparen voor onze school.
De leerlingen hebben nog wel wat wensen voor
nieuwe materialen. Dus willen we graag weer lekker
verder sparen voor nieuwe punten. En daarbij is het
natuurlijk goed voor ons milieu als we batterijen op
de juiste manier verwerken. We hopen dat u hier
weer bij wilt helpen… De bak blijft in ons halletje bij de ingang staan. Als de leerlingen een zakje
batterijen in de bak doen, mogen ze vanaf nu een kaartje/sticker uitzoeken.

Gezocht
Omdat er op ons plein veel met tennisballen wordt gespeeld voor voetbal, hockey e.d. kunnen wij
deze altijd goed gebruiken. Ook zachte ballen kunnen wij goed gebruiken voor bijv. “tafelen”. Als u
deze misschien over heeft voor onze leerlingen houden wij ons aanbevolen.

Project natuur en dieren
Vanaf maandag 16 maart starten wij weer met een schoolbreed project van vier weken. Het thema is
gekozen door de leerlingenraad en is dit jaar ‘Natuur en dieren’. In alle groepen gaan de leerlingen
op hun niveau aan de slag met allerlei aspecten die daar bij horen. Dit project zullen we ook
gezamenlijk afsluiten middels een tentoonstelling van alles wat de leerlingen geleerd, gemaakt en
gedaan hebben. Ter zijner tijd volgt er nog meer informatie hierover vanuit de werkgroep.

Letterfeest in groep 3
Vrijdag 7 februari heeft groep 3 een letterfeest gehad. Dit omdat ze nu alle letters hebben geleerd.
Het was erg leuk. Er waren veel ouders en andere bekenden. Er is een lettermuts geknutseld en de
leerlingen hebben een speurtocht gedaan. Daarna hebben ze allemaal hun letterdiploma ontvangen.
Om vervolgens nog even na te genieten met wat lekkers dat groep 5 had gemaakt. Al met al een
geslaagde middag!!

Nieuws geschreven door de leerlingen van groep 7
 Filmfestivalverslag
Duo Liefke en Anna-lee

Unicef
De rechten van het kind.
Cloudboy
De film heet Cloudboy. Wij maken een verslag van de film zoals wij die hebben gezien met groep7-8.
Cloudboy gaat over een 12 jarige jongen genaamd Nillas die bij zijn vader woonde. Het ging over
Nillas en zijn ouders waren gescheiden. Hij moest op vakantie naar zijn moeder, broertje en halfzus.
Daar had hij geen zin in hij moest toch. Het was helemaal in Lapland. Nillas kende zijn moeder
helemaal niet. Hij wou bij zijn vader blijven. Van zijn moeder kreeg hij een lasso cadeau, omdat zijn
moeder en stiefvader rendieren vingen. Nillas kon zijn woede niet bedwingen en op een dag liet hij
de rendieren ontsnappen. Alle rendieren moesten opnieuw gevangen worden. De moeder van het
kleine rendiertje was nog niet gevonden. Het rendiertje was van het broertje van Nillas en het stond
op sterven. Nillas vond het later zielig en besloot met zijn halfzus het rendier te gaan zoeken. Op een
gegeven moment mocht het broertje ook mee. Het was een lange tocht. Toen zagen ze het rendier.
Er werd een plan gemaakt dat wel spannend was om het rendier te vangen. Nillas ving uiteindelijk
het rendier met gevaar. Het babyrendiertje overleefde het gelukkig en Nillas begon het wel leuk te
vinden bij zijn moeder. Eenmaal weer thuis bij zijn vader miste hij het avontuur bij zijn moeder en
besloot om snel terug te gaan.
Dit was ons verslag.
 De Experimentele keuken
Hoe het begon
We begonnen met 4 lessen: het onderzoeken van bijvoorbeeld kroketten. Eerst ging de juf uitleggen
we konden kiezen. We konden kiezen tussen: Mora kroketten, Beckers kroketten, Pure & free
kroketten en van Dobben kroketten. Wij kozen voor Mora kroketten. We moesten kijken wat op de
verpakking stond en daarna kijken of er niet iets anders erin zat. Het volgende experiment is: een
lucifer in een fles stoppen en het ei erop zetten. Wij moesten kijken wat er gebeurde, en het in ons
logboek beschrijven. Het volgende experiment is: wat gebeurt er als je slagroom heel lang schud?
Ieder kind ging schudden tot dat hij/zij niet meer kon, dan moest hij het aan iemand anders geven.
Conclusie: het is een soort melk geworden! Volgende experiment: is chocolate smelten in
verschillende verpakkingen. En kijken of het isoleert. Wat blijkt, je moet het niet isoleren, want het
chocolaadje zelf doet er langer over om te smelten.
Wij vonden het super leuk om dit te maken.
Gr. Senn, Thijs en Fenne
 Blink thema experimentele keuken
Experimenten:
1. Chocolade isoleren.
2. Kroket ontleden.
3. ijs smelten met zout.
4. Slagroom als roomboter schudden.
5. Priklimonade maken.
6. Deeg laten reizen.
7. Ei naar binnen zuigen met luchtdruk.

Choco smelten met een föhn in karton, pan, aluminiumfolie en papier.
Kroketten ontleden door midden snijden en een klein stukje proeven.
IJs smelten met zout en een touwtje. We pakken vijf ijsklonten met klein beetje zout en dan leggen
of strooien we zout er over. En toen gingen de ijsklonten aan het touwtje plakken.
Slagroom als roomboter. Slagroom in een potje doen en dan schudden.de vloeibare slagroom wordt
vaste slagroom
Priklimonade maken. Je hebt een bekertje daar doe je een water in en limonade met een beetje
backing soda en dan schudden
Deeg laten rijzen. Je hebt een stuk deeg eerst kneden beetje water en sesamzaad erbij. En weer
kneden folie eromheen en dan 20 minuten laten staan.
Ei naar binnen zuigen met luchtdruk. Je steek een lucifer aan en doet in het flesje en dan leg je het
gepelde ei op het gat. Het ei word in de fles gezogen
Gemaakt door: Lars, Jerzi, Lennard en Fabio


Unicef
De rechten van het kind.

We zijn met groep 7 en 8 van de Moespot Tiel naar de Agnietenhof geweest.
Het ging over de film Cloudboy
Er kwamen veel rechten in voor.
Bijvoorbeeld: gezin bij elkaar, opgroeien bij ouders, luisteren naar mening van kind, spel en vrije
tijd, leven en ontwikkeling, hulp van ouders, goede opvoeding en voeding kleding veilig huis.
Dat zijn er best veel.
Het gaat over Nillas die altijd al bij zijn vader woont.
Maar hij moest opeens naar zijn moeder maar het probleem was: hij wilde niet en hij kende haar
niet maar het moest.
Het is een lange reis om van België naar Zweden te gaan.
Hij is aan gekomen. Pontus (broertje) Sunnà (zusje) en Katarina (moeder) wachten hem op. Nillas
zegt helemaal niks. Nillas zag allemaal rendieren en hij vond het zielig dus hij deed het hekje
open. Precies die dag waren alle rendieren weer terug behalve eentje de moeder rendier van
Pontus was weg. Zouden ze haar nog vinden?
Geschreven door Emma en Guusje

~ Overig nieuws ~

