OBS De Vijzel
Hauwert 80
1691 EJ Hauwert
T: 0229-201535
E: info@obsdevijzel.nl

Maandag 12 maart
Woensdag 14 maart
Vrijdag 16 maart
Woensdag 21 maart
Vrijdag 23 maart

Vijzelvaria
Vrijdag 9 maart 2018
NEMO groep 1 t/m 8!
Staking
Wieltjes dag!
OR vergadering
Volgende Vijzelvaria
Verjaardagen:
Do 22 maart

Mateausz(9 jaar)

Van harte gefeliciteerd en een heel fijne verjaardag!
Staking 14 maart

Op 14 maart sluiten we de Vijzel. We willen samen een vuist maken
voor sterk basisonderwijs! Met alle andere grote besturen van West
Friesland is er een bijeenkomst gepland. Al het personeel wordt
uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen waarin trotsheid en de
mooie kant van het vak wordt benadrukt. Daarnaast wordt natuurlijk
aandacht gevraagd voor alle misstanden in het basisonderwijs.
Schoolbreed thema: zintuigen
Het thema gaat dit jaar over alle zintuigen: waarnemen, horen, ruiken,
proeven en voelen. Tijdens het thema gaan alle klassen werken met
onderzoekend en ontwerpend leren. Daarom wordt het thema maandag
12 maart geopend met een bezoek aan Nemo. Zij gebruiken daar hun
eigen zeven stappen van het onderzoekend leren, deze stappen
worden tijdens het thema dan ook in de klas aangeboden. Woensdag
28 maart is de afsluiting van het thema. De kinderen presenteren hun
onderzoek over zintuigen aan ouders en andere leerlingen. U bent
welkom van 8.30 uur en rond 9.00 uur sluiten wij het thema af.
Inloopochtend 20 maart vervalt!
I.v.m. de afsluiting van ons thema op 28 maart, vervalt de
inloopochtend op 20 maart. We zien u graag op 28 maart.

Nemo
Maandag 12 maart staat de excursie naar Science Museum Nemo
gepland. De kinderen worden om 8.30 uur in de klas verwacht. Om 9.15
uur zullen we in de bus stappen richting Amsterdam. De kinderen
nemen zelf een rugtas mee met een lunchpakket. Omdat we deze dag
ook juffendag vieren, krijgen de kinderen van ons een 10-uurtje en nog
wat lekkers. Het is daarom niet nodig dat de kinderen iets anders
meenemen dan het lunchpakket. De kinderen kunnen rond 14.30 uur
weer opgehaald worden vanaf school. We hopen op een interessante
en gezellige dag!
Kangoeroewedstrijd
Ook dit jaar doen we weer mee aan de Kangoeroewedstrijd. Deze
rekenwedstrijd is voor de rekenbollebozen van de school (kinderen van
groep 3 t/m 8) en wordt op donderdag 15 maart gehouden. De kinderen
maken die dag de opgaven die we in moeten sturen. Na een paar
weken horen we de uitslag en die krijgen de kinderen ook mee naar
huis samen met een presentje voor de gedane moeite.
Wieltjesdag
Vrijdag 16 maart mogen de kinderen iets mee op wielen.
Groep 1 & 2

Nieuws uit de groepen 1 en 2
Zintuigen
We zijn al gestart met het schoolbreedthema "zintuigen". We hebben
besproken wat zintuigen nu eigenlijk zijn en een proefje gedaan met
"voelen". De kinderen mochten geblinddoekt door middel van voelen de
eerste letter van hun eigen naam zoeken uit 4 letters. De letters waren
van ruw rubber geplakt op een stuk karton. Ze konden het al heel goed
en vonden het spannend en leuk om te doen.
Artis zegels
Er zijn tot nu toe 5 kaarten vol gespaard voor Artis. Dit is nog lang niet
genoeg. Wilt u om u heen hulp vragen om met ons mee te sparen?? Als
iedereen 1 kaart vol weet te sparen, zou dat fantastisch zijn!
Zo krijg je dieren
Na een korte presentatie mochten de kinderen met
beeldhouwersschuim, ijzerzaagjes en cocktailprikkers een beest
maken. Er zijn fantastische creaties gemaakt en ook in een mooie kleur
geschilderd. U kunt ze in de klas bewonderen. Foto’s van de middag
vindt u op: https://myalbum.com/album/F8IjqB6bzwxY

Groep 3 & 4

Nieuws uit de groepen 3 en 4
Afscheid en welkom terug
Vandaag hebben we afscheid genomen van juf Diana. We hebben een
mooi plakwerk gemaakt voor in haar praktijk en we hebben in een
vriendenboekje geschreven zodat ze ons niet hoeft te vergeten. We
gaan je missen juf Diana. Heel veel succes verder!
Woensdag start juf Astrid weer bij ons in de klas. Die dag wordt er
gestaakt maar donderdag begint ze echt. Welkom terug juf Astrid!
Lezen
Alle kinderen zijn voor de vakantie getest en weten nu hun leesniveau.
Om de kinderen beter te leren lezen wordt er in de klas op verschillende
manieren gelezen. De kinderen moeten namelijk leeskilometers maken.
Elke ochtend lezen we de eerste 10 minuten uit ons leesboek. Een
aantal ouders en oma's lezen al met hun (klein)kind uit een boek. We
merken dat dat heel goed werkt. Wilt u ook met uw kind lezen op
school? U bent elke ochtend van harte welkom om half 9 om met uw
(klein)kind te lezen.

Rapportfolio gesprekken
Vergeet u zich niet in te schrijven voor de rapportfolio gesprekken.
Groep 5 & 6

Nieuws uit de groepen 5 en 6
Speurtocht
Met Speurtocht zijn we gestart met blok 3. Deze keer gaan we het
hebben over de tijd van burgers en stoommachines (1800 – 1900). De
kinderen gaan leren dat de stoommachine is uitgevonden en welke
ontwikkelingen dit met zich meebracht. Ook gaan we kijken naar het
leven van de mensen in deze tijd en wat er nu nog steeds uit deze tijd
terug te vinden is.
Maandag 19 maart
Op maandag 19 maart heeft juf Cynthia haar laatste trainingsdag van
de Kanjertraining. Deze dag zal er een invaller voor de groep staan.

Groep 7 & 8

Nieuws uit de groepen 7 en 8
Werkstuk
De komende periode gaan de kinderen een begin maken aan hun
werkstuk. 16 maart leveren de kinderen een opzet in. In de opzet staat
het onderwerp en de hoofdstukken, die in het werkstuk komen te staan.
Als de opzet is goedgekeurd, dan mogen de kinderen beginnen met het
schrijven van het werkstuk. 20 april wordt het hele werkstuk ingeleverd.
In de klas liggen een aantal voorbeelden van vorig jaar.
Belangrijke datums:
13 maart de Engelse toets hoofdstuk 3.
16 maart inleveren opzet werkstuk.

Fijn weekend!

