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14 december 2018
As-Salaam aleikoem wa rahmatuAllaahi wa barakaatuh beste ouders,
Voor de agenda:
vrijdag 21 december:
maandag 7 januari:
maandag 7 januari:
maandag 14 en dinsdag 15 januari:

15.00/15.15 start wintervakantie
8.35 uur eerste schooldag na de vakantie
schaatsen voor de groepen 3 t/m 8
schoolfotograaf

Knappe kleuters
De kinderen van de groepen 1/2 gaan ’s ochtends om 9.00 uur in de kring. In de klas van
juffrouw Canan kunnen ze het echt ontzettend snel. De juf had de time-timer (een soort
stopwatch) op het digibord aangezet. De kinderen hadden maar 1 minuut en 17 tellen nodig
om een keurige kring te maken. Safouan wist zelfs te vertellen dat het om 1 minuut en 17
seconden ging. Juffrouw Canan en de klas waren heel tevreden met dit resultaat. Toch was
er een aantal kinderen dat dacht dat het sneller moest kunnen. Daarom werd er als doel
gesteld om aan het einde van de dag in 1 minuut en 15 seconden een kring te kunnen
maken. Toen het moment gekomen was waarop de kinderen mochten proberen om hun
doel te halen waren ze allemaal gemotiveerd om zo snel, maar toch ook rustig mogelijk, in
de kring te gaan zitten. En wat bleek, na 49 seconden zaten alle kinderen van groep 1/2d in
de kring! Het doel was dus ruimschoots gehaald.
Juf Inger heeft aan de kinderen beloofd hun prestatie in de nieuwsbrief te vermelden. Dus
bij deze. De aanpak van juf Canan geeft goed weer hoe wij als school graag werken met de
kinderen. Het stellen van doelen werkt ontzettend stimulerend. Kinderen leren op die
manier dat er eisen aan ze gesteld worden, dat ze moeten oefenen om een doel te halen en
doen succeservaringen op als ze het doel halen. Het hebben van een gemeenschappelijk
doel is bevorderend voor de groepssfeer en het behalen van dat doel natuurlijk nog meer.
Zo is het ogenschijnlijk een simpele oefening die juf Canan doet. Maar ondertussen leren de
kinderen er ontzettend veel van. Knap gedaan hoor, groep 1/2d!
Politie
Een van de wijkagenten is zo attent geweest om te komen melden dat ze komende week
komen controleren op fout parkeren. Er worden nu dagelijks auto’s op de stoep voor de
school geparkeerd en dat mag niet. Ook op het parkeerterrein zullen ze controleren. U bent
dus bij deze gewaarschuwd.
Museum Gouda
Zoals u vorige week heeft kunnen lezen zijn onze groepen 3 en 4 naar het Museum Gouda
geweest. Hieronder leest u van twee groepen wat zij gedaan en geleerd hebben.

Op dinsdag 11 december zijn de groepen 3 een kijkje gaan nemen
in het museum van Gouda.
Ze hebben hier een les gekregen over de spullen die er te zien
zijn. Zo hebben de kinderen geleerd dat het museum vroeger het
ziekenhuis van Gouda was. Hiervan zijn nog veel dingen te zien
zoals een oude apotheek en
doktersspullen. Ook zijn er
schilderijen over de oude stadspolitie van Gouda: de
schutters.
Het was een leuke en leerzame les over de geschiedenis van
Gouda. Groeten van groep 3c.
Op donderdag 13 december waren de groepen 4 aan de beurt.
De klas werd in twee groepen verdeeld en toen werden we
rondgeleid aan de hand van mooie en interessante, maar ook grappige verhalen. We hebben
mooie schilderijen gezien, bijvoorbeeld van prinses Beatrix toen zij nog koningin was
(gemaakt door een kunstenares uit Gouda). Ook hebben we vitrines gezien met allerlei
soorten pijpjes en leerden we dat er vroeger in Gouda veel fabrieken waren die pijpjes
maakten en dat men ze tegenwoordig nog steeds in de grond vindt. Heel bijzonder was een
kamer waarin je Gouda in miniatuur nagebouwd kon zien, alle grachten en gebouwen waren
zichtbaar.
De mevrouw die ons de rondleiding gaf vertelde ons meteen dat we nergens aan mochten
zitten, logisch natuurlijk, want alles wat er ligt en hangt is heel kostbaar. Maar we hebben
ook geleerd dat je in de buurt van een schilderij zelfs niet mag wijzen, want stel dat je valt of
geduwd wordt, dan kun je het kunstwerk beschadigen. En dat willen we natuurlijk niet!
Groeten van groep 4b.
Alle ouders die mee zijn geweest om te rijden en te begeleiden, hartelijk dank!
Winter
We hebben het allemaal kunnen voelen buiten, de winter is weer in aantocht. Dat zien we
ook terug in de gevonden voorwerpenbak. Daar liggen erg veel sjaals en handschoenen te
wachten op hun rechtmatige eigenaars.
De sfeer in de school is aan het veranderen naar het winterse. Zo heeft juf Kristel met haar
klas al een mooi begin gemaakt aan een thematafel winter.

