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Vijzelvaria
Vrijdag 8 maart 2019

Luie dag!
Aanschuiftafel enquête
OR vergadering
Volgende Vijzelvaria

Pannenkoeken eten bij Robacher Watermolen
Komt u op 22 maart ook pannenkoeken eten voor het schoolplein?
Bijgaand nogmaals de flyer. Hopelijk tot dan!
Overblijf
Helaas heeft juf Christa aangegeven dat ze, met ingang van volgend
schooljaar (maar indien mogelijk eerder), gaat stoppen met de
overblijf. Wij zijn dus op zoek naar een nieuwe
overblijfmedewerk(st)er. Bent u geïnteresseerd of weet u iemand?
Graag even een berichtje naar directie@obsdevijzel.nl. Bij voorbaat
dank!
Moestuinieren
Dinsdag 19 maart starten we met het moestuinieren onder begeleiding
van juf Ellie van der Schriek. De bakken komen achter de school. Juf
Ellie werkt per keer met ongeveer 4 leerlingen. We vinden het fijn als
de kinderen zonder diploma een zwemvestje dragen. We zijn op zoek
naar 4 zwemvesten, geschikt voor kinderen van 4/5 jaar oud. Heeft u er
een over dan zou u ons hiermee een groot plezier doen!
Inspectie
Afgelopen maandag kregen wij bezoek van de onderwijsinspectie voor
een verificatieonderzoek. De inspectie bezoekt iedere vier jaar Stichting
Allure en aansluitend een aantal scholen. Dit keer was het de beurt aan
de Vijzel. De inspecteur heeft iedere groep bezocht en heeft
gesprekken gevoerd met kinderen, leerkrachten, IB en directie. De
inspecteur was zeer positief over de school en ons onderwijs. We zijn
ontzettend blij en trots op dit resultaat. Eind april is het inspectieverslag
klaar en zullen we dit met u delen.
Enquête
Afgelopen periode hebben ouders, leerlingen en leerkrachten een
enquête ingevuld. We zien verschillen in de uitkomsten van de
enquêtes. Daarover willen we graag in gesprek met ouders en
organiseren wij een aanschuiftafel. Dit vindt plaats op dinsdag 19 maart
om 13.00. U bent van harte welkom om mee te praten. Graag tot dan!

GGD Hollands Noorden
GDD Hollands Noorden organiseert vanuit de gemeente bijeenkomsten
en cursussen voor thema’s die thuis en op school spelen. Er wordt
bijvoorbeeld op dit moment een training Rots en Water voor leerlingen
uit groep 7/8 georganiseerd waar leerlingen gratis aan deel kunnen
nemen. U kunt op de website van de het cursusbureau

(www.ggdhn.nl/cursussen) een up-to-date overzicht vinden van het
aanbod in de regio. Ook is het mogelijk om u in contact te brengen met
Simone Tros. Zij is als jeugdverpleegkundige aan onze school
verbonden en zij denkt graag mee over een aanbod. U kunt hiervoor
een e-mail sturen naar ib@obsdevijzel.nl.
Tussenstand broodclips:
We gaan als een speer. De teller staat nu op 910. Blijf vooral
doorsparen. U kunt de clips inleveren in het emmertje op de kast bij
groep 3/4.
MijnAlbum.nl
De foto’s van het schoolbreed thema en de Carnaval staan op
MijnAlbum.nl
Koningsspelen
Op vrijdag 12 april vieren wij koningsspelen op school. Op deze dag
hebben wij veel hulp van ouders nodig. Als u het leuk vindt om te
helpen graag een e-mail naar: romyhoman@obsdevijzel.nl
Beoefent u een sport en vindt u het leuk om deze middag een gastles
te geven aan groep 5 t/m 8 (ong. 10 leerlingen), dan kunt u zich
opgeven bij het bovenstaande e-mailadres.
Groep 1 & 2

Nieuws uit de groepen 1 en 2
Thema alles wat leeft en groeit op het schoolplein
Groep 1-2 heeft eerst het schoolplein onderzocht en hebben toen
onderzoeksvragen bedacht. Ze waren vooral geïnteresseerd in de
wormen en hebben een wormenhotel gemaakt die te bewonderen is in
de hal. In de klas hebben de kinderen de wormen in de aarde
getekend.Dit hebben zij gedaan met wasco en daarna ingekleurd met
ecoline.
Vandaag hebben de kinderen insecten onderzocht. Hier gaan we
volgende week mee verder.
Cijfers schrijven
De kinderen van groep 2 schrijven onder begeleiding van juf Anita alle
cijfers tot 10. Dit vinden zij erg leuk om te doen.

Groep 3 & 4

Nieuws uit de groepen 3 en 4
Raquel, stagiaire op de maandag en de dinsdag stelt zich voor….
Hoi, ik ben Raquel en ik ben 17 jaar oud. Ik volg een opleiding op het
Horizon College in Hoorn. Ik volg de opleiding Zorg en Welzijn en zit in
het eerste jaar. Van februari tot het einde van het schooljaar loop ik
stage in groep 3/4. Ik hou me vooral bezig met de zorg voor de
kinderen. Als de juf lesgeeft, zorg ik voor de groep die zelfstandig aan
het werk is.
Juf Laura
Hoi, ik ben juf Laura. Sommige kennen mij wellicht al, omdat ik eerder
in groep 5/6 stage heb gelopen. In februari ben ik met veel plezier
gestart in groep 3/4 waar u mij iedere donderdag tegen kunt komen.

Thema alles wat leeft en groeit op het schoolplein
We zijn vorige week begonnen met dit thema. Groep 3 en 4 werken
daar niet samen aan. Groep 3 werkt samen met groep 1/2 en groep 4
werkt samen met groep 5/6.
Groep 3 heeft eerst het schoolplein onderzocht en hebben toen
onderzoeksvragen bedacht. Ze waren vooral geïnteresseerd in de
wormen en hebben een wormenhotel gemaakt die te bewonderen is in
de hal. We gaan nu insecten onderzoeken. Groep 4 is ook op
onderzoek uitgegaan op het schoolplein en hebben een woordweb
gemaakt. In de afgelopen lessen hebben ze plaatjes bij de woorden
gezocht zodat het woordweb tot leven kwam. De komende lessen gaan
ze onderzoeksvragen maken.
Volgende Vijzelvaria meer over dit onderwerp.

Groep 5 & 6

Nieuws uit de groepen 5 en 6
Voorstelling Scheepsjongen 2.0
Maandag 18 maart gaan we met de klas naar de voorstelling
Scheepsjongen 2.0 in Medemblik. We hebben inmiddels genoeg
rijouders. De voorstelling is om 11.20 afgelopen, dus we hopen om
11.45 weer terug op school te zijn, maar het zou iets later kunnen
worden.
Thema alles wat leeft en groeit op het schoolplein
We zijn vorige week gestart met dit thema. Groep 5 en een deel van
groep 6 werkt daarbij samen met groep 4 en het andere deel van groep
6 werkt samen met groep 7/8. We zijn op onderzoek gegaan op het
schoolplein en hebben een mindmap en een woordweb gemaakt met
afbeeldingen die kinderen op de computer opgezocht hebben. In de
eigen groep zijn de kinderen begonnen met een reuzeninsect van
papier-maché.
Pettenkwadrant
In de Kanjertraining wordt er gewerkt met het geven van complimenten
en tips aan elkaar door de kinderen. Een oefening die hierbij past is het
pettenkwadrant. De klas ‘beoordeelt’ één leerling aan de hand van de
kleur petten. Binnen de cirkel van vertrouwen heeft iedere kleur pet
mooie eigenschappen, de rode pet heeft bijvoorbeeld humor en is
vrolijk, de gele pet behulpzaam en bescheiden en de zwarte pet stoer
en krachtig. Alleen wanneer er gedrag te zien is buiten de cirkel van
vertrouwen, dan sla je te ver door in de kleur. De rode pet wordt dan
bijvoorbeeld iemand die grapjes maakt over de rug van een ander, de
gele pet te bang en de zwarte pet bepaalt zelf wel wat er gebeurt.
Door blokjes neer te leggen en hierbij tips aan elkaar te geven, leren de
kinderen hoe de klasgenoten denken over het gedrag in de klas. Een
foto hiervan en de tips die worden gegeven, komen in het volgende
rapportfolio.

Groep 7 & 8

Nieuws uit de groepen 7 en 8
Thema alles wat leeft en groeit op het schoolplein
De afgelopen weken hebben wij gewerkt aan het thema. Samen met
een aantal leerlingen van groep 6 onderzoeken we de natuur op het
schoolplein. We zijn begonnen met informatie verzamelen en daarna
hebben we een mindmap gemaakt.

Carnaval
Samen met juf Laura hadden de leerlingen maskers gemaakt voor
dinsdagmiddag. Tijdens de Carnaval zag iedereen er weer prachtig uit!
De leerlingen mochten leuke spelletjes spelen zoals, Weerwolven, een
Bingo en Wie ben ik. Ook hebben ze een masker gekleurd en die tot
leven laten brengen via de Ipad.
Juf Laura
Hoi ik ben Laura en ik ben een tweedejaars Pabo student die nu stage
loopt bij juf Anne in groep 7/8. Ik ben 18 jaar en kom zelf uit Wognum.
Ik zit op school in Alkmaar op Inholland. Elke donderdag ben ik te
vinden in groep 7/8 en soms heb ik een stageweek. Ik ben er gezellig
tot het einde van het schooljaar en hoop veel te leren.
Belangrijke datums:
13-3 Engelse toets Unit 4
4-4 verkeersexamen

Extern

Workshop Leren Luisteren
Op 8 mei 2019 vindt vanuit GGD Hollands Noorden de gratis workshop
‘Leren luisteren’ plaats. In deze workshop worden tips gegeven om te
helpen kinderen grenzen te leren accepteren en te doen wat hen
gevraagd wordt. Daarnaast is er voldoende ruimte om met
andere ouders/opvoeders ervaringen en ideeën over opvoeden
Wat komt er allemaal aan bod tijdens de workshop?
• Waarom zijn kinderen ongehoorzaam?
• Hoe kan men voorkomen dat een kind ongehoorzaam wordt?
• Hoe kan men een kind grenzen leren?
• Hoe kan men omgaan met problemen als het nodig is?
• Hoe kan men duidelijke instructies geven?
Datum, tijd, locatie en kosten
Datum : woensdag 8 mei 2019
Tijd : 19:30 – 21:30 uur
Locatie : De Dellen, Kerkelaantje 1, 1693 EH Wervershoof
Kosten : de gemeente Medemblik biedt deze workshop gratis aan.

Kinder Spel en Bouw

Aan alle kinderen van groep 2 tot en met groep 8:
Hou jij van hutten bouwen en leuke spellen doen? Kom dan
meedoen met Kinder Spel en Bouw, op de ijsbaan in Abbekerk
van 30 mei tot en met 2 juni (kleuters van groep 2 mogen 2
dagdelen sfeer proeven).
Dit jaar geen lange rijen meer bij de inschrijfavond. Inschrijven
kan vanaf 15 maart digitaal, via onze website:
www.kinderspelenbouw.nl

Heeft u nog een vraag of opmerking voor ons? Stuur een mail
naar ksb_abbekerk@hotmail.com.
Op onze facebookpagina delen we het laatste nieuws rondom het
project!
Bericht van ijsvereniging Hauwert
Bijgaand een informatiebrief van de ijsvereniging Hauwert.

Fijn weekend!

