MAANDINFO

12 maart 2020

Ma. 16 t/m vrij. 20 maart
De School!Week. Week van het openbaar onderwijs
Ma. 16 maart t/m do. 9 april Project natuur en dieren
Woensdag 18 maart
Open ochtend van 8.30-10.00 uur. Iedereen is welkom!
Ouders, opa’s en oma’s, oriënterende ouders enz.

Ma. 23 t/m vrij. 27 maart
Maandag 23 maart
Woensdag 25 maart
Dinsdag 31 maart
Dinsdag 7 april
Donderdag 9 april
Vrijdag 10 april
Maandag 13 april

Week van het geld
Groep 7 volgen workshops over de Tweede Wereldoorlog
Gastlessen voor gr. 3 t/m 8 vanuit de BKR i.v.m. de week
van het geld
MR vergadering
OPO-R studiedag. Alle leerlingen zijn vrij.
Afsluiting project van 16.00-17.30 uur
Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij.
Tweede Paasdag. Alle leerlingen zijn vrij.

~ Schoolnieuws ~
De School!Week (+ open ochtend)
Maandag 16 t/m vrijdag 20 maart is De School!Week. Dit is de jaarlijkse campagneweek van, voor en
door de openbare en algemeen toegankelijke scholen in Nederland. De nieuwe kernwaarden van het
openbaar onderwijs staan dan centraal. De nieuwe kernwaarden worden gelanceerd op een
feestelijk congres op 18 maart in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.
Tijdens De School!Week start ons project natuur en dieren. We starten op maandag met een vliegreis
over de hele wereld. Verder openen we op woensdagochtend 18 maart van 8.30-10.00 uur onze
deuren. Iedereen is dan van harte welkom om een kijkje te nemen in de school en de klassen. Dit is
ook een mogelijkheid voor oriënterende ouders om sfeer te komen proeven. Dus ken je ouders
waarvan hun kind 3 jaar is of in de loop van het jaar 4 jaar wordt, dan mag je hen tippen voor deze
ochtend.

Project natuur en dieren
Vanaf maandag 16 maart starten wij weer met een schoolbreed project van vier weken. Het is een
project waar alle leerlingen aan gaan werken. Maandag 16 maart is de opening en donderdag 9 april
wordt het afgesloten met een grote tentoonstelling. Save the date, want hiervoor zijn jullie alvast
allemaal uitgenodigd. Dan kan iedereen zien wat wij tijdens dit project hebben beleefd, geleerd,
gedaan en gemaakt!
Het schoolbrede project heeft als thema natuur en dieren. Het gaat over de natuur en dieren over de
hele wereld. Daarvoor moeten we dus de hele wereld rond en dat gaan we ook echt doen!

Maandag 16 maart krijgen alle leerlingen hun eigen instapkaart om plaats te kunnen nemen in het
vliegtuig, dat dan (zogenaamd écht) geparkeerd komt te staan in de hal. Als iedereen zit, stijgen we
(zogenaamd écht) op en dan vliegen we (écht) over de hele wereld! We zien onder ons woestijnen,
bergen, oceanen, de jungle, de noord- en zuidpool, de steppe en de savanne. Als we na deze
wereldreis weer geland zijn, gaat iedere groep over een gebied werken over de natuur en dieren die
daar leven.
Bij de tentoonstelling op donderdag 9 april van 16.00-17.30 uur is alles af en mag iedereen alles
komen bekijken. Als je dan in alle klassen bent geweest, ben je in anderhalf uur de hele wereld rond
gereisd!!!

Gezocht; Luizenouders
Op De Moespot hebben we een vast groepje ouders die voor ons de luizencontroles uitvoeren. Voor
een aantal van deze ouders is het, het laatste jaar, omdat hun kind in groep 8 zit. Daarom zijn we
dringend op zoek naar nieuwe ouders die willen helpen bij de luizencontroles. Er is geen vaste dag
waarop gecontroleerd wordt, omdat dat niet haalbaar is voor de betreffende ouders met hun
werkroosters. Ze stemmen in de daarvoor aangemaakte groepsapp af wie op welk moment gaat en
welke groep(en) doet. Afhankelijk van het aantal groepen en de hoeveelheid ouders die er zijn om
mee te pluizen, ben je niet langer dan een 15 minuten per groep die gecontroleerd moet worden
kwijt. Dus heeft u zin en tijd om dit groepje te versterken, dan kunt u zich opgeven bij de leerkracht
van uw kind(eren).

Nieuws geschreven door de leerlingen van groep 7 en 8
 Van Gogh museum
We gaan het hebben over Vincent Willem van Gogh.
We zijn met groep 7 en 8 naar het van Gogh museum in Amsterdam geweest.
Je komt gezellig met elkaar binnen dan splitsen we in drie groepen.
Je krijgt een leuke gids.
Bijna alles wat de gids zei hadden we goed beantwoord, omdat we drie weken van tevoren hadden
geoefend. Vincent Willem van Gogh is geboren op 30 maart 1853 in Zundert. Hij is overleden op 29
juli 1890.
Hij is begraven op 30 juli 1890.
Theo was zijn broer maar ook zijn beste vriend.
Theo gaf Vincent veel geld voor de kwasten en verf.
Vincent had geen geld om kwasten en verf te kopen.
De eerste 5 jaar schilderde hij in Nederland toen ging hij naar Frankrijk naar zijn broer Theo.
 Het leven van, van Gogh
Vincent van Gogh is geboren op 30 maart 1853 en hij is gestorven op 37 jarige leeftijd op 27 juli 1890.
Hij had een grote familie met 2 broers en 3 zussen. En zijn broer Theo was niet alleen zijn broer, maar
ook zijn beste vriend. Zijn broers en zussen heetten Theo van Gogh, Cor van Gogh, Elisabeth van
Gogh, Wil van Gogh en Vincent van Gogh zelf. Zijn hele naam is Vincent Willem van Gogh. Hij heeft
zelf 900 schilderijen gemaakt en 1100 werken op papier en 902 brieven. Vincent was voor zijn dood
heel arm. Zijn broer Theo stuurde hem elke maand geld, zodat Vincent kon blijven schilderen. Hij had
in zijn hele leven maar een schilderij verkocht. Zijn top tien beroemdste schilderijen zijn: 10. De
aardappeleters, 9. Stilleven met mand aardappelen, 8. De kerk van Auvers, 7. Het gele huis, 6.

Zonnebloemen, 5. De slaapkamer, 4. Irissen, 3. Zelfportret met zonnehoed, 2. Korenveld met kraaien,
1. Sterrennacht. Vincents broer Theo heet eigenlijk Theodoor van Gogh.
 Vincent van Gogh museum
Met groep 8 en 7 is de Moespot naar het Vincent van Gogh museum gegaan. We hebben veel
geleerd van het Vincent van Gogh museum. We waren verdeeld in 3 groepen en alle drie de groepen
hadden een gids 1 meisje en 2 jongens. Ongeveer in het midden van de rondleiding moesten we ook
een kleine tekenopdracht doen. Ze wou kijken of we goed hadden geluisterd hoe Vincent van Gogh
had geschilderd en getekend. We hebben ook gehoord dat de slaapkamer een anderen kleur had
namelijk paars en roze achtig vooral de muren. En we hebben ook veel anderen schilderijen gezien
maar natuurlijk niet allemaal. We zijn er ook achter gekomen dat hij zelfmoord had gepleegd en 2
dagen daarna stierf en dat een dokter die naast hem woonde voor hem zorgde. Toen hij zichzelf in de
borst schoot. Zijn broer Theo woonde dichtbij en kwam zo snel mogelijk naar hem toe. Hij had ook
zijn eigen oor eraf gesneden met een scheermes. Hij deed het omdat hij ruzie met een andere
schilder had. Ze hadden ruzie, omdat ze niet met elkaar eens waren over wie er beter kon schilderen.
Ze hadden een weddenschap wie het mooiste zelfportret schilderde. Hij werd zo gestrest dat hij dus
zijn eigen oor afsneed. Theo overleed een paar maanden na Vincents dood en hij had daarvoor ook
een kind gekregen .

En dit is het verhaal over Vincent van Gogh

 Kinderraad Tiel
Otto van Wijk, Vlindertuin opknappen en Berenkuil.
Otto van Wijk
Hij vertelde hoe veel auto en fiets diefstallen er per jaar worden gepleegd en wat zijn drukste seizoen
is. En hoe hij het doet als een zo’n fietsdief of autodief tegenstribbelt soms moet hij dan
tegenwerken om hem toch naar het bureau te krijgen.
Vlindertuin opknappen
We moeten samen met de kinderraad de vlindertuin opknappen om daar een mooi park van te
maken. Met allemaal mooie planten en bloemen planten.
Berenkuil
We moeten ook met de kinderraad de berenkuil opknappen met graffiti. Kinderen uit groep 7 en 8
mogen de eerste twee tunnels doen en opa’s en oma’s mogen daarbij helpen. En kinderen van de
middelbare school mogen tunnel 3 en 4 bespuiten met graffiti.
Geschreven door Floor & Fieke.
 Leerlingenraad
In de leerlingenraad zitten:
Sayaline, Anna-Lee, Bram en Rikke
Bij de leerlingenraad bespreken wij en met de kinderen uit onze klas bepaalde dingen voor onze
school zoals:
 Het zomerfeest (activiteiten)
 Het project
 Schoolreisjes
 Speel materialen



Schoolregels

We bespreken met de kinderen van de leerlingenraad en met juf Jolanda een datum om samen af te
spreken om weer nieuwe ideeën te verzinnen. We hebben een paar maanden geleden bijvoorbeeld
nieuwe hockeysticks besteld met het geld van de baterijen actie. Nu kunnen we weer met z’n allen
leuk gaan hockeyen.
We bespreken het met onze klas, omdat kinderen leuke creatieve ideeën kunnen bedenken en ze
weten wat anderen kinderen ook leuk vinden want als ouder weet je niet precies wat anderen
kinderen leuk vinden dus we zijn blij dat er een leerlingenraad is.
De kinderen van de leerlingenraad hebben zich opgegeven om in de leerlingenraad te komen en ze
hebben in hun eigen klas gekozen wie er in de leerlingenraad gaat zitten door bijvoorbeeld te gaan
stemmen.
We hebben ook onze schoolregels besproken en we hebben ze allemaal opgeschreven op een blad,
zodat we het blad kunnen ophangen in de gang zodat iedereen kan zien wat de schoolregels zijn.

~ Overig nieuws ~
Media Ukkie Dagen
Van 27 maart t/m 3 april zijn de Media Ukkie Dagen, waarbij in onze
bibliotheken aandacht besteed wordt aan de media-opvoeding van
dreumesen en peuters. Want, zo klein als ze zijn, swipen kunnen ze al heel
gauw, maar hoe ga je daar als ouder mee om? Wel of niet toestaan en hoe
lang dan en wat zijn geschikte apps?
Zwieperde swipe....
Tijdens deze gratis bijeenkomsten ga je samen met je kind veilig en
verantwoord aan de slag met media, waarbij je tips en informatie krijgt van onze lees-mediacoaches.
Als je zelf een iPad hebt is het fijn als je die meeneemt, maar er zijn ook iPads aanwezig in de Bieb.
Wij gaan op Berenjacht
Er zijn talloze prentenboeken waarbij leuke apps zijn ontwikkeld. Vandaag staat er één centraal
namelijk het boek Wij gaan op Berenjacht, een prachtig verhaal dat peuters en kleuters eindeloos
opnieuw zullen willen horen!
Aanmelden niet nodig
Deze gratis bijeenkomst is bedoeld voor ouders en kinderen t/m 6 jaar en aanmelden is niet nodig.
Bibliotheek Tiel 31 maart 15:30-16:30 https://rivierenland.op-shop.nl/7943/media-ukkie-dagen2020/31-03-2020

