Nieuwsbrief Februari 2018
Nieuws uit het team
Blij nieuws uit het team! Juf Saadet is in
verwachting en verwacht begin juli haar kindje.
Wij willen haar nogmaals feliciteren en wensen
haar een fijne en gezonde zwangerschap toe.
Juffendag
Op woensdag 21 februari is het juffen- en
meesterdag! Deze dag vieren de juffen en
meesters hun verjaardag. Alle kinderen mogen
verkleed komen en zijn gewoon om 12 uur vrij!
De extra lessen gaan wel door.
Schoolzwemmen
Groep 5 zal vanaf 12 februari beginnen met
schoolzwemmen. Zij zullen rond 15 uur weer
terug zijn op school
Inloopspreekuur
Mocht u vragen hebben aan de directeur, kunt
u iedere laatste donderdag van de maand van
8:30 tot 9:00
langskomen
tijdens het
inloopspreekuur
in de
ouderkamer.
Studiedagen
Deze maand hebben de leerkrachten twee
studiedagen. De leerlingen zijn deze dagen vrij.
Het betreft de volgende data: maandag 5
februari en vrijdag 23 februari.
Nieuws uit de ouderkamer
Op vrijdag 9 februari is de derde bijeenkomst
van de cursus Opvoeden en Stress.
De vierde keer is op vrijdag 16 februari. Indien
er vraag is naar een ouderinloop op de
donderdagen in verband met de cursus op de
vrijdag, dan hoor ik dat graag!
U kunt mij altijd aanspreken, mijn werkdagen
zijn de donderdagen en vrijdagen. U kunt ook
altijd mailen naar: ocm@bscosmicus-impuls.nl
Tot in de ouderkamer!
Groetjes
Juf Zeynep, oudercontactmedewerker.

Nieuws uit de groepen
Groep 1
In groep 1 staat het thema wonen centraal.
Tijdens dit thema hebben wij veel geleerd over
verschillende woningen.
Wij kunnen zelfs een iglo bouwen in
de bouwhoek! Ook zijn wij erachter
gekomen dat de meeste kinderen
van groep 1 in een appartement
wonen. Tijdens de themaopening
hebben wij allemaal een foto
gekregen van ons eigen huis en
daarover mochten wij iets vertellen. Wij weten
nu van elkaar wie onze huisgenoten zijn. Dit
gesprekje was enorm
interessant! Tot slot willen
wij jullie vertellen dat wij
best goed zijn in het
nastempelen van woorden.
Veel liefs,
Groep 1
Groep 2
In groep 2 hebben wij het thema wonen gehad.
Naast het leren over allerlei verschillende
gebouwen, hebben wij ook veel gelezen uit het
Muizenhuis. De kinderen maakten daarna een
plan van aanpak en een ontwerp en knutselden
een eigen stukje van het muizenhuis.
Ontzettend knap. Het werk is
te bewonderen in de centrale
hal. Ook kwamen er in de klas
een aantal mama’s voorlezen
tijdens de Nationale
voorleesdagen. Dit vonden de
kinderen en juffen erg leuk en
dapper van de mama’s!
Lieve groet van groep 2.
Groep 3
Wat heeft groep 3 het druk, we
zijn volop bezig met de Cito
toetsen en we moeten daarnaast
ook nog heel hard werken.
Gelukkig is er ook nog wat tijd
voor ontspanning en leuke
dingen. Zo zijn wij deze maand naar het theater
“De Krakeling” geweest om daar een toneelstuk
te bekijken, de naam van het toneelstuk was
“Zo licht als een wolk”. We zijn vanaf school
met het openbaar vervoer daar heen gegaan,
dat was spannend want we moesten met z’n
allen in de bus en in de
tram. Voordat we naar
het toneelstuk gingen
kijken, hebben we eerst
een toneel les gehad in de klas, dat was erg
leuk!
Groetjes groep 3

Groep 4
Naast het harde werken in groep
4 is er gelukkig ook zo nu en
dan tijd om te knutselen. Dat
vinden de kinderen heel fijn.
Soms werken we met een
opdracht maar soms mag er ook
gekozen worden om vrij te
knutselen. Hier is een groepje
bezig met de opdracht om een kubus te
knutselen. De andere
kinderen zijn vrij aan het
knutselen. Het was een
hele gezellige middag.
Groetjes van groep 4
Groep 5
De kinderen van groep 3, 4 en 5 zijn naar de
theater voorstelling 'Hoe licht kan een wolk
zijn?' geweest. Vooraf aan de voorstelling werd
er een workshop gegeven in de klas, waarin de
kinderen kennis hebben gemaakt met theater.
We hebben het gehad over marionet poppen en
hoe werkt dat dan met die
touwtjes? De kinderen
hebben met elkaar
geoefend. Het ene kind was
de marionet pop en het
andere kind de bestuurder
van de pop. De kinderen
deden dit super goed.
Groetjes groep 5
Groep 6/7
De afgelopen maand is
het in groep 6/7 weer
heel leuk geweest. We
hebben een
jongensavond en een
meisjesavond
georganiseerd. Tijdens de jongensavond is er
gegeten, op de playstation
Fifa gespeeld en gevoetbald
in het donker. Tijdens de
meisjesavond is er ook lekker
gegeten, slijm gemaakt,
Zumba gedanst en een
heleboel andere leuke
spelletjes gedaan. Voor zowel de jongens als
voor de meisjes was het een onvergetelijke
avond die zeker voor herhaling vatbaar is.
Groetjes van groep 6/7
Open dagen
Kent u iemand die op zoek is naar een
basisschool voor zijn/haar kind? Op zaterdag 17
februari is iedereen van harte welkom op de
open dag van 11:00 tot 13:00.

Jarigen
Deze maand feliciteren wij:
3 februari
11 februari
12 februari
14 februari
18 februari
19 februari
22 februari
23 februari
27 februari

Dilara
Shana
Hana
Nada
Ecrin C
Sabawoun
Said Ömer
Amani
Yigit Ensar

Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep

7
7
1
7
3
6
1
4
2

Wij wensen iedereen een hele
fijne en gezellige verjaardag!

Belangrijke data
5 februari
studiedag (leerlingen vrij)
17 februari
open dag (11u tot 13u)
21 februari
juffen- en meesterdag
23 februari
studiedag (leerlingen vrij)
24 februari t/m 4 maart
voorjaarsvakantie
Facebook
Wist u dat al 420 mensen onze
facebookpagina volgen?! Volgt
u ons al?
Zoekterm: basisschool
Cosmicus-impuls

