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o.a. Kunstweken, Schoolfotograaf, Gedichten
Beste ouders,
We zitten midden in het kunstproject. De kinderen zijn
heel enthousiast. Wat leuk ook om al die creativiteit te
zien.
Vrijdag 15 maart is de school dicht. De kwaliteit van het
onderwijs komt in Nederland steeds meer onder druk te
staan. Omdat wij vinden dat ieder kind recht heeft op
goed onderwijs staken wij op vrijdag 15 maart. Een
groep collega’s gaat naar de manifestatie in Den- Haag.
Wij maken ons hard voor ons prachtige vak! We hopen
op uw begrip.
Zoals u weet is meester Rob herstellende van een buik
operatie. Hij is begonnen aan zijn re-integratie en al weer steeds vaker te zien op
school. In groep 3 en groep 3 zijn ook 2 nieuwe LIO stagiaires gestart. Sharon
werkt in groep 3a en Jaycey in groep 5. Welkom bij ons op school!

Gedichtenwedstrijd

Op vrijdag 15 februari was er een
gedichtenwedstrijd. De kinderen uit de groepen
3 t/m 8 hadden eerst een voorronde in de klas.
Als ze gekozen waren voor de finale , mochten
ze vrijdag op het podium het gedicht
voordragen. Sommige kinderen hadden zelf een
gedicht geschreven.
De winnaars van de Gedichtenwedstrijd zijn
Gjulia uit groep 4, Noa uit groep 6 en Mylène uit
groep 7. Zij kregen een mooie beker. Alle
deelnemers aan de finale kregen een boekenbon
mee naar huis. Succes met het zoeken van een
boek.

Workshop fotografie in groep 6
Op donderdag 21 februari heeft groep 6 een
superleuke workshop fotografie gehad. Er
kwam een professionele fotograaf in de klas.
Hij heeft ons veel geleerd over hoe de
camera vastgehouden moet worden en hoe
een foto gemaakt moet worden. We hebben
geleerd wat een vogelperspectief is, een
detail, een symmetrie en een
kikkerperspectief. Ook de actieknop hebben
we leren gebruiken.
De kinderen kregen een leuke opdracht om elkaar te fotograferen in de natuur.
Het beste team kreeg ook nog een prijs.
Het resultaat is een superleuke collage voor in de school geworden.
Dit alles hebben wij te danken aan de sponsoring van ABN-Amro en de
vrijwilligers die dit hebben begeleid.

Gedichten groep 8

Kind
Een kind is als een vlinder in de wind, de een
vliegt hoog en de ander vliegt laag maar
iedereen doet het op zijn eigen manier, want
ieder kind is anders ieder kind is mooi en
ieder kind is speciaal.
Evita Smeeing

Als ik in bed lig.
Lig ik vaak te dromen.
Dan droom ik, hoe zou het nou zijn om te vliegen
Moet ik er vleugels voor kopen
of moet ik een vogel eten om vleugels te krijgen
Ik weet het!
Ik moet een vliegende bezem hebben
Maar, ik ben geen heks
Alleen heksen hebben dat
Weet jij wat ik kan doen?
Groetjes Melat

Fastfood
Jij bent mijn pizza in de oven,
Mijn patat in de frituurpan,
Je bent mijn tony chocolony,
Mijn donut van de bakker,
Je bent mijn ketchup op mijn hamburger,
Mijn soda uit de machine,
Je bent mijn uitjes op mijn frikandel,
Mijn mosterd op mijn hotdog,
Je bent mijn kroketbroodje uit de kantine,
En de smaak in mijn milkshake,
Je bent mijn alles behalve…………..gezond,
Het is tijd om te stoppen.
Lucas en Romy

Ik ben een kleurtje van de regenboog
Een druppel van de regen
Ik ben een vonkje van het zonlicht
Een grassprietje uit een weiland .
Ik ben een lieveheersbeestje op een bloem
Een haar van een hond .
Ik ben een bloem uit een boeket
Een tak van een boom .
Ik ben een haar van een pruik
Ik ben de vulling van een taart.
Een dop van een fles
Ik ben een vonkje van de liefde
Een oorbel in een oor .
Ik ben een pixel van de TV
Een stekker in een stopcontact.
Ik ben een boek uit een boekenkast
Een bladzijde uit een boek .
Ik ben een letter uit het alfabet
Een woord uit een woorden boek
Ik ben een zandkorrel uit de woestijn
Een veter van een schoen .
Ik ben een zeepje van de lush
Een drol uit het riool
Ik ben een deel van al het leven een deel van het heelal
Fiene

Luizen controle

Op woensdag 13 maart staat er weer een luizencontrole gepland. Wilt u hier
rekening mee houden met het kapsel van uw kind(eren)? U wordt telefonisch op
de hoogte gebracht wanneer er luizen bij uw kind zijn
geconstateerd. We vragen u dan om uw kind zo snel
mogelijk te behandelen. Wanneer er luizen zijn
geconstateerd in de klas wordt u op de hoogte gebracht
door middel van een digiduif bericht.

Kunstweken
Onze school doet mee met een bijzonder project
beeldende vorming.
Doel is ieder kind op eigen niveau te inspireren tot
het maken van een echt kunstwerk. Dat doen we
door hen kennis te laten maken met wereldbefaamde
artiesten en hun werk.

Tijdens DE KUNSTWEKEN is
ieder kind een echte kunstenaar.
Om dat trotse gevoel te versterken
ontvangen alle kinderen gratis een
gedrukte kaart van hun eigen
werk. Helemaal uniek is dat ze ook een persoonlijk museum
op internet krijgen waarvoor ze zelf (met enige hulp van u)
familie en vrienden mogen uitnodigen.
Uiteraard ontbreekt een museumshop
niet; hier kunnen leuke aandenkens
worden besteld met de tekening van
uw kunstenaartje. Net als Van Gogh je
eigen schilderij op een mok of placemat; hoe bijzonder is
dat!?

Per twee klassen speelt steeds één kunstenaar de hoofdrol tijdens DE
KUNSTWEKEN
Voor 1 en 2 is dat Piet Mondriaan of Kandinsky, voor 3
en 4 Keith Haring of Andy Warhol, voor 5 en 6 Van
Gogh of Miró en voor 7 en 8 Picasso of Matisse.
Nadat de kinderen met “hun” kunstenaar hebben
kennisgemaakt gaan ze in de tekenles lekker zelf aan de
slag aan de hand van
een uitdagende
opdracht.
Gegarandeerd dat ook
uw kind zichzelf en u
weet te verrassen met
prachtwerk. We houden u op de hoogte!
Met creatieve groeten,
Team en kinderen De Kinderhof
PS Met de vrijblijvende verkoop van
kunstsouvenirs in de museumshopjes worden alle kosten van DE KUNSTWEKEN
gedekt. Onze school hoeft hiervoor verder niets te betalen. Bovendien steunt u
met uw aankoop direct het Jeugdfonds Sport & Cultuur (vh Jeugdcultuurfonds).

Schoolfotograaf

Op 4 april 2019 komen wij de kinderen op school fotograferen.
Zorg dat je er op je best uitziet!
(Bij voorkeur kleurrijke kleding aantrekken en geen zwarte of witte kleding).

Agenda
– Vrijdag 15 maart: Nationale onderwijsstaking. Alle leerlingen zijn vrij.
– Dinsdag 26 maart studiedag: Alle leerlingen zijn vrij.
- Donderdag 4 april: Schoolfotograaf
- maandag 13 mei tot en met donderdag 16 mei 2019 Avondvierdaagse
- Dinsdag 28 mei: Schoolreisje groep 1 t/m 8
- Maandag 27 mei t/m 29 mei. Feestweek De Kinderhof 40 jaar.
- Vrijdag 5 juli studiedag: Alle leerlingen zijn vrij.
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