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kalender april
4 t/m 6; Femke op kamp
5 schoolreisje kleuters Anjelier
5 bezoek Hortus gr Elise
6 t/m 8; Kim op kamp
6 bezoek Hortus gr JanWillem
8 schoolreisje kleuters Palm
8 bezoek Hortus gr Michelle
11 t/m 13; Hilly/AnneCatrien op kamp
11 bezoek Hortus gr Tugba/Eva
11 20.00 uur ouderavond
12 20.00 uur ouderavond
13 t/m 15; Annuska op kamp
13 bezoek Hortus gr Kars
14 20.00 uur ouderavond
18 t/m 20; Liesbeth/Mirjam op kamp
19 ,20 en 21 eind Citotoets gr 8
20 t/m 22; Eva/Irma op kamp
Volgende nieuwsbrief 18 april
Schoolreisjes groepen 1-2
Deze week gaan de groepen 1-2 naar
SprookjesWonderland in Enkhuizen. De groepen 1-2
van de Anjelierstraat gaan dinsdag 5 april en de
groepen van de Palmstraat vrijdag 8 april. Het
schoolreisje kost 30 euro per kind en dit bedrag kunt u
betalen aan de leerkracht van uw kind. Van de
leerkrachten krijgt u te horen wat er nog mee genomen
moet worden en wat de precieze breng- en haaltijden
zijn en waar de bussen stoppen. De ouders die
meegaan bedanken we vast hartelijk!

Ouderavonden
Er worden drie ouderavonden georganiseerd waarop u
vragen kunt stellen en mee kunt praten over de
veranderingen die op stapel staan. Deze avonden
beginnen om 20.00 en duren tot plm 21.30 en vinden
plaats op de Anjelierstraat op 11,12 en 14 april.

Schrijfonderwijs op de Theo Thijssenschool
Op de Theo Thijssenschool leren we kinderen netjes
schrijven en vinden we het belangrijk om onderscheid
te maken tussen lees- en schrijfletters. Leesletters
lees je en schrijfletters schrijf je. In alle bouwen
gebruiken we daarvoor de methode Pennenstreken.
Tijdens het leren schrijven wordt er niet alleen gewerkt
aan een leesbaar handschrift, er is ook aandacht voor
andere zaken. Dat geldt vooral voor de onderbouw
(ook de kleuters) en middenbouw, daar wordt veel
aandacht besteed aan een goede schrijf- en
zithouding en een juiste pengreep. Hiermee kun je
namelijk veel problemen voorkomen, zoals
vermoeidheid en concentratieverlies en het draagt bij
aan een netter handschrift. Bij de kleuters, in groep 2,
wordt er begonnen met schrijfpatronen en in groep 3
leren de kinderen de schrijfletters en de cijfers.
Vanaf het moment dat de kinderen de schrijfletters
hebben aangeleerd, schrijven we tot en met groep 8
schrijfletters. De kinderen gebruiken in groep 3 een
potlood en in de loop van groep 4 krijgen ze een
vulpen. Om deze vaardigheden in de 5-6 vast te
houden gaan we vanaf maandag 4 april met een
vulpen schrijven. De kinderen die nu geen vulpen
(meer) hebben, krijgen er één van hun leerkracht. We
hopen dat alle kinderen er zuinig op zijn, anders
kunnen ze een nieuwe kopen voor 4,- bij hun
leerkracht.
In de groepen 7-8 mogen de kinderen wel met balpen
schrijven.

creamiddag bij de kleuters
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Groepen 7-8 naar de Hortus Botanicus
In april brengen de leerlingen van de groepen 7-8 nog
een keer een bezoek aan de Hortus Botanicus aan de
Plantage Middenlaan.
Het rooster van de bezoeken is als volgt:
Elise: dinsdag 5 april; 10.00-11.40
Jan-Willem: woensdag 6 april; 10:00-11:40
Michelle: vrijdag 8 april; 10.00- 11.40
Tugba/Eva (Mireille):maandag 11 april; 13.00-14.40
Kars: woensdag 13 april; 10:00- 11:40
De leerlingen worden de dag van het bezoek gewoon
om 9.00 uur op school verwacht, en zijn weer terug in
de Anjelierstraat voordat de school uitgaat. De groep
van Tugba/Eva (Mireille) is misschien iets later dan
15.15 uur terug. Omdat we met de tram naar de
Hortus reizen, verzoeken we u om uw kind op de dag
van het bezoek een voldoende opgeladen OVchipkaart mee te geven of € 2,00 voor een OVscholierenkaart.

Kleuters in de Jungle
Bij de kleuters gaan we deze weken aan de slag met
het thema Jungle. De tropen, de prachtige dieren maar
ook de enge insecten en giftige slangen zullen de
revue passeren. Oerwoudgeluiden, slingeren aan
lianen in een panterprintje, de geur van Titan Arum,
https://youtu.be/FHaWu2rcP94 ,de jungle zal na dit
thema geen geheimen meer hebben voor de kleuters!

Afscheidsavond groepen 8
De leerlingen van groep 8 hebben afgelopen week
allemaal een brief meegekregen waarin werd
aangekondigd dat we dit jaar een afscheidsfilm gaan
maken met de groepen 8. De reacties van de
leerlingen waren enthousiast, ze hebben er net zoveel
zin in als hun leerkrachten. Voor die film bedenken de
leerlingen zelf hun rol, schrijven zelf het script en
zullen ze zelf hun verhaal in beeld brengen en
monteren. De inbreng van de leerlingen is groot, maar
natuurlijk kunnen we wel wat hulp van ouders
gebruiken. Als u wilt helpen, kunt u dit aangeven op
het strookje dat onderaan de brief staat. Meer nieuws
over dit project volgt, maar de datum van de
afscheidsavond kan nu alvast in de agenda: die is
donderdag 7 juli.

Filmen met de “Frisse Blik”
De groepen 7-8 hebben een paar weken geleden met
de klas meegedaan aan “de Frisse Blik”. Wij hebben in
die week geleerd hoe je moet filmen, monteren en
interviewen. Door zelf te beginnen met het kijken van
filmpjes zijn we er achter gekomen dat de waarheid
vaak gemanipuleerd wordt in films. Ook hebben wij
geleerd over de perspectieven van de camera
(ooghoogte, vogelperspectief, kikvorsperspectief) en
de shots van de camera (close-up, medium shot,
totaal shot). We moesten een story board maken over
onze toekomstdroom. Een story board is een getekend
beeld van hoe je verwacht dat je film eruit gaat zien.
Daarna kregen we per tweetal een Ipad en een
microfoon en daarmee moesten we een ander tweetal
interviewen en de toekomstdroom filmen. En daarna
uiteraard ook zelf monteren. Wij vonden het zelf heel
leuk en we denken de anderen ook, het was ook heel
leerzaam. En ik denk dat ik er wel wat aan heb gehad
voor later. JOEP & JET.

Vakantierooster en vrije dagen en/of middagen
Theo Thijssen school
maandag 25 april t/m zondag 8 mei 2016
(meivakantie)
vrijdagmiddag 13 mei 2016
Palm vanaf 12.00, Anjelier vanaf 12.15
maandag 16 mei 2016 (Pinksteren)
maandag 13 juni t/m zondag 19 juni 2016 (juni
vakantie)
donderdagmiddag 14 juli 2016
Palm vanaf 12.00, Anjelier vanaf 12.15
vrijdagmiddag 15 juli t/m zondag 28-08-2016
(zomervakantie)
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