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Dag allemaal, de vakantie is gestart!!
De kinderen vertelden vrolijk wat ze in de
vakantie gaan doen of waar ze in de vakantie
naar toe gaan. Sommigen ver weg en anderen
om de hoek op de camping of uit logeren.
Voor iedereen geldt, waar je ook bent of
verblijft:
Een super fijne vakantie, allen goed uitrusten en
veilig weer terug!
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Afscheid

Oudergesprekken
Dank jullie wel voor de fijne
gesprekken die we hebben
gevoerd over de vorderingen
van uw kind(eren)
De kinderen van groep 1
hebben een ‘dit ben ik’ tekening
gemaakt.
Bij de kinderen van groep 2 zit
die tekening al in het rapport, zij
hebben een “dit ben ik, samen
met mijn familie’ tekening
gemaakt.

We nemen
afscheid van de
kinderen die
naar groep 3
gaan:
Chainy
Lynn
Daylinn
Naomi
Jaivey
Twan
Jaimy

De oudste kinderen van groep 1
Jelmer
en de kinderen van groep 2
krijgen een rapport mee.
We wensen
Keyano en Sjurd
heel veel plezier
op hun nieuwe
school, waar ze
na de vakantie
gaan starten.
Dag jongens

Nieuwe leerlingen
In september gaan Lenn, Ellis
en Leon starten in groep 1.
Welkom allemaal!
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Uitjes
Dit schooljaar zijn we naar veel
voorstellingen geweest.
De eerste voorstelling was naar de
Klinker en daar hebben de kinderen
naar het Winschoter Schooltheater
gekeken en gezien hoe onze eigen
meester Johan en zijn dochter
meewerkten aan een schitterende
voorstelling.
De tweede keer was er ook in de Klinker
een voorstelling van Kris en Christie.
Voor deze voorstelling hebben de
kinderen weken lessen gevolgd over het
reilen en zeilen van een theater.
Ook deze interactieve voorstelling werd
door de kinderen erg gewaardeerd.

De derde voorstelling werd
georganiseerd door H Nijmeier van
de bibliotheek. De kinderen hadden
in de klas al meerdere verhaaltjes van
Gonny Gans gehoord en konden
tijdens deze voorstelling met Gonny
kennismaken. Een ouder maakte van
de mogelijkheid gebruik deze
feestelijke bijeenkomst bij te wonen.

Als allerlaatst kregen we een uitnodiging van de Blanckenborg om een voorstelling
van Circus Alexander bij te wonen.

Hierover waren we erg enthousiast en we maakten graag gebruik van de
uitnodiging.
Het was een erg leuke voorstelling met goochelen en acrobatiek.
Onze kinderen hebben zich erg goed gedragen tijdens alle voorstellingen en wij
als leerkrachten kregen de complimenten. Deze speelden we graag weer door
naar onze toppers en jullie als ouders.

Theater en Reizen
De laatste twee thema’s van het jaar.
Tijdens het thema theater hebben we
gewerkt met de digibord lessen van
Kris en Christie. De kinderen werden
door de acteurs aan de hand
genomen en door het reilen en zeilen
van het geleid. Hoe kom je aan de
kleding, hoe maak je een decor, hoe
werkt de verlichting…..
Na vier weken werken over het
theater kwam dan de voorstelling.
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Thema Reizen
Met de zomervakantie in het
vooruitzicht zijn we gaan werken
over het thema reizen.
De kinderen hebben enthousiast
verteld waar ze naar toe wilden
reizen deze zomer.
Aan de hand van het boekje
“Op Reis” waarin kikker en egel
samen reisavonturen beleven
hebben we vele leuke reislessen
gehad.
De kinderen hebben in de gang
kunnen spelen in een tent op de
camping en hebben ervaren wat bij
kamperen komt kijken: dat je het
eten zelf moet bereiden, dat je alles
zelf mee moet nemen vanuit huis, ...
Zo is het vakantiegevoel dicht bij
gekomen.
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Sprookjeshof
Judo
Begin juni zijn we gestart met de
judolessen.
Alle kinderen trainden in een echt
judo pak op de judo mat.
Ze hebben geleerd te vallen, de val
te breken met afslaan en een
echte worp.
Verder mochten ze ook met de
geleerde techniek stoeien met
elkaar.
De lessen zijn afgesloten met een
echt toernooi, waarbij gekeken is
naar het gewicht van de kinderen,
zodat ze niet een te zware
tegenstander tegenover zich
zouden hebben.
Fijn dat de kleuters mee hebben
gedaan.

We zijn op 20 juni naar de sprookjeshof in Zuidlaren geweest.
Met de papa van Mirthe achter het stuur van de bus,
zijn we er comfortabel naartoe gereden.
De kinderen hebben eerst alle sprookjes bekeken en
zijn daarna de speeltuin in gegaan.
Tussen de middag hebben we met elkaar lekker gegeten
met patatjes en een drankje. Daarna hebben de kinderen
nog even lekker gespeeld en hebben we nog een ijsje gegeten.
Met een nieuw petje op het hoofd zijn we tegen kwart over
een weer naar de bus gegaan.
Het was erg jammer dat onze Noud door mama gehaald moest
worden omdat hij echt niet lekker was.
Gelukkig gaat het nu weer goed.

De fantastische dag is zo’n groot succes geworden door de
fanatieke ouders die mee waren; wilden de kinderen in het
mini reuzenrad? Dan werd er gefietst, zodat het rad ging
draaien. Dat is maar 1 voorbeeld. Ouders…DANKJEWEL!!

Willen nemen.

Afscheid van Juf Romy
Op 27 juni hebben we afscheid genomen van juf Romy!
Romy heeft met veel inzet veel hand en span
diensten verricht in groep 1.
In groep 1 waren we erg blij haar in de klas te hebben.
We zijn blij dat ze geslaagd is voor haar examen,
maar zullen haar erg missen.
Voor haar vervolg opleiding wensen we haar veel plezier en
succes. Geniet maar van de welverdiende vakantie Romy.

Juf Isabel willen we ook heel hartelijk bedanken voor alle hulp,
Inzet en gezelligheid. Dat gebeurde vanaf februari op de dinsdagen donderdagmiddag. Heel fijn, want zo konden we ook
gesplitste activiteiten aanbieden.
Er is nog geen duidelijkheid of juf Isabel na de zomervakantie
ons komt ondersteunen of dat ze ergens anders werkzaamheden gaat verrichten.

Juf Diana heeft afgelopen week de laatste feesthoed gemaakt;
het was weer een plaatje.
Volgend schooljaar ondersteunt ze in andere groepen, maar ze
heeft aangegeven de feestmutsen voor het komende schooljaar
ook voor haar rekening te willen nemen en daar zijn wij héééél
blij mee.
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Weekrooster 2018-2019 van Sheetal, Anneke, Ellen
groep
1/2 rood

maandag
Sheetal

1/2 blauw

Ellen

dinsdag
Sheetal of
Anneke*
Ellen

woensdag
Anneke

donderdag
Anneke

vrijdag
Anneke

Sheetal

Sheetal

Sheetal

*Dinsdagochtend : óf Sheetal óf Anneke
Dinsdagmiddag : altijd Anneke
--------------------------------------------------------------------------------------------Foto van onze kanjers na het judotoornooi
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Belangrijke data:
03-9-2018

Weer naar school
Start Gouden Weken , waar we werken aan groepsvorming

11-9-2018 / 12-9-2018

Omgekeerde oudergesprekken

17-9-2018

Informatie avond

03-10-2018

Start Kinderboekenweek en onderbouwdag Sooog

10-10-2018

Visie dag team, alle kinderen vrij

17-10-2018

Meester- en juffendag

22-10-2018

Begin van de Herfstvakantie
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Vriendelijke
groeten van
de juffen,
Ellen, Sheetal,
Isabel en
Anneke

We zitten ook op het web
http://www.obsdewiekslag.nl/

Hele fijne zonnige
vakantie allemaal!!!!
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Jubileumvoorstelling
Een fantastische interactieve voorstelling; het geheim van kapitein Scheurbuik
Sandra Jongman van de kleine bieb zette een gezellige voorstelling neer die ze van begin tot eind zelf
geregisseerd heeft. Ook het hele decor maakte ze zelf.
Het verdere verloop van de dag bestond uit een picknick, spelen in de speeltuin, verstoppertje in de
school (samen met groep 8) en het eten van een ijsje.
Dat allemaal ter ere van het 25 jarig jubileum van juf Ellen

SCHOONMAAK KLEUTERMATERIALEN
Hartelijk dank voor het thuis wassen van de kleutermaterialen; zo kunnen we na de vakantie starten
met fris en heerlijk ruikend materiaal.
Ouders die op school hielpen danken we ook hartelijk…..en natuurlijk de kinderen die ook al heel goed
met een doekje de planken in de kasten schoon wisten te maken
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Wat is de juiste dosis iPad voor je kind?
Tablets maken kinderen dom en dik, zeggen sommige onderzoekers. Is het echt zo erg?
Door Reinier Kist.

Het zijn verwarrende tijden voor jonge ouders. Niemand kan zonder zijn smartphone of tablet, maar als je
kind langer dan een uur achter de iPad zit, schijnt het zo ongeveer in een zombie te veranderen. Even
googelen en je vindt talloze onheilspellende onderzoeken die stellen dat beeldschermen kinderen dom, dik
en zelfs dement maken.
Tegelijkertijd zijn tablets en smartphones razendsnel tot het leven van jonge kinderen gaan behoren. Nog voor
hun eerste verjaardag gebruikt 45 procent van de kinderen al een tablet. Kinderen van een tot vier jaar spelen
nu dagelijks bijna drie keer zo lang (34 minuten) op een tablet als in 2012, blijkt uit het pas verschenen
onderzoek Iene Miene Media van het Nederlands Jeugdinstituut.

Illustratie Kristiaan der Nederlanden
Kinderen van een tot vier jaar spelen nu dagelijks bijna drie keer zo lang (34 minuten) op een tablet als in 2012,
blijkt uit het pas verschenen onderzoek Iene Miene Media van het Nederlands Jeugdinstituut.
Maximaal dertig minuten per dag
Kan het kwaad om je kind even achter de iPad te zetten terwijl je kookt? Onderzoeken naar mediagebruik door
kinderen geven geen eenduidig antwoord. Voor elk onderzoek dat een positieve kant van digitaal mediagebruik
door kinderen belicht, is wel een onderzoek te vinden dat wijst op een of ander schadelijk gevolg.
Toch zijn de belangrijke binnen- en buitenlandse adviesorganen het over één ding eens: te lang is niet goed.
Onderzoekscentrum Mijn Kind Online adviseert maximaal 30 minuten per dag achter een scherm voor een
tweejarige, oplopend tot een à anderhalf uur voor tienjarigen. De Amerikaanse Vereniging voor Kinderartsen
(AAP) houdt het bij geen tablet of tv voor kinderen onder de twee jaar.
Best strenge richtlijnen, maar ze komen niet uit de lucht vallen. Echte ervaringen en direct contact met andere
mensen zijn cruciaal voor de ontwikkeling van een kind, blijkt uit onderzoek. „Kinderen moeten ruimschoots de
gelegenheid krijgen al hun zintuigen te ontwikkelen. Dus niet alleen kijken en luisteren naar een beeldscherm,
maar ook voelen, proeven en ruiken in de echte wereld”, zegt Remco Pijpers van Mijn Kind Online. „Daarom is
het belangrijk dat beeldschermen geen vervanging worden voor binnen- en buitenspelen.”

