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Carnavalsviering mét polonaise op De Bundertjes
Carnavalsvakantie

Vervangingen
Juf Annet van gr 1d is helaas nog steeds ziek. Wij proberen om zoveel
mogelijk bekende gezichten als invaller voor de groep te hebben.
Carnaval op de Bundertjes!
Alaaf, alaaf, alaaf!!!
Aanstaande vrijdag verandert de Bundertjes weer in een carnavalfeestpaleis. Alle kinderen mogen die
dag verkleed naar school komen. We starten de dag met een megapolonaise en nodigen alle ouders
van harte uit om te blijven kijken! De polonaise begint ongeveer om 8.45 uur. We maken een flinke
ronde rondom de school, dus blijf vooral kijken! Daarna gaan we feesten op ons carnavalsbal met
DJ Petertje.
De kinderen hoeven deze dag alleen maar drinken mee te nemen.
p.s. Belangrijke huishoudelijke mededelingen:
- Serpentines meenemen mag, confetti, spuitbussen en stiften laten we thuis!
- Om problemen, zoekpartijen, ruzies en teleurstellingen te voorkomen is het niet toegestaan
om zwaarden, pistolen, wapens, stokjes, en allemaal andere losse attributen, die snel kwijt raken of stuk gaan, mee te nemen!
Inloophalfuurtje van The Leader In me….
Wat een enthousiasme tijdens het inloop halfuurtje!
Ouders en andere belangstellenden: super leuk dat jullie er waren!
In alle groepen werd op een heel gevarieerde manier verteld, gepresenteerd,
opgetreden, gezongen en uitgelegd over de 7 gewoontes van de leader in me.
Bij de hoofdingangen stonden heuse begroeters om ouders welkom te heten en
een kaartje mee te geven waar ouders in de groepen naar konden
kijken/vragen.
In alle groepen werden ouders door kinderen meegenomen in 1
van de 7 gewoontes. Mooi om te zien hoeveel diverse manieren
van presenteren er waren. Super creatief!
Tot en met de zomervakantie zullen alle gewoontes regelmatig
herhaald blijven worden. Tijdens de studiedag van 29 maart heeft
het team van de Bundertjes een deel van de dag over TLIM en
zullen we u daarna op de hoogte houden hoe we als school hiermee verder gaan.

@ikcdebundertjes

https://www.facebook.com/bundertjes

Kinderyoga
Zoals jullie intussen allemaal weten ben ik dit schooljaar begonnen met yogalessen op De Bundertjes.
Niet alleen ik ben enthousiast, maar ook de kinderen en hun ouders waren vol lof. Dat blijkt ook uit de
inschrijvingen die ik heb ontvangen voor de nieuwe cursus. Die zit nu alweer ruimschoots vol. Daarom
is er gekozen om na de carnaval te starten met de groepen 4 en na de meivakantie met de groepen 5.
Zo hoeven wij geen kinderen teleur te stellen.
Ouders ontvangen hierover na carnavalsvakantie een brief met daarin alle bijzonderheden.
Namasté, Marieke
Groepen 1/2
Nog 3 nachtjes slapen en dan is het carnaval op de Bundertjes!
We hebben in de klassen al flink geoefend met de polonaise en zijn hierin inmiddels èchte kampioenen
geworden. De kinderen mogen vrijdag uiteraard verkleed naar school komen.
De kleuters nemen gewoon fruit en drinken meet naar school en krijgen op school nog een lekker
extraatje. We hebben er zin in!
Groepen 3
Leescafé
Wat was het weer druk tijdens ons tweede leescafé. Dit keer in een iets ander jasje. De kinderen mochten met de ouders een speurtocht in en rond de school doen. Hierbij moesten ze alle geleerde letters
zoeken. Aan het eind van de speurtocht kregen ze zelfs een letterdiploma!
Wat zijn wij trots op de kinderen!
Vanuit de groepen 4
Yes! Gehaald!
Ook in groep 4b haalden alle kinderen de toets van de tafel van 5.
Proficiat allemaal!
Vandaag gaan al weer de spullen voor de nieuwe tafel mee naar huis:
de tafel van 4!
Over een paar weken is de toets. U hoort daar van!
Donderdagmiddag gaan de groepen 4 weer samen gymmen.
Denk aan de gymspullen!
Vrijdag barst het grote feest los! CARNAVAL!
We gaan er een leuke ochtend van maken.
Dan al weer vakantie. Geniet er van!
Groep 5a
Gisteren hebben de kinderen het leerblad en de begrippen/woordenboekje mee naar huis gekregen
van Aardrijkskunde thema 4: Eet smakelijk! De toets staat gepland op dinsdag 12 maart zodat ze lekker
lang kunnen oefenen. Ook in de klas wordt er geoefend d.m.v. een Kahoot (quiz).
Na de vakantie staat ook een rekentoets gepland (blok 8): tussen streepjes optellen en aftrekken,
staafgrafieken en tabellen, verhoudingstabellen en deelsommen met rest.
Fijne vakantie allemaal! Alaaaaaaf
Groepen 7
Entreetoets
We zijn inmiddels al een aantal weken gestart met de voorbereiding van het verkeersexamen. Nu komt
daar ook de voorbereiding voor de Entreetoets bij. Na de vakantie zullen we op school regelmatig een
taak maken uit een oudere Entreetoets zodat de kinderen straks bij de echte toets goed weten wat ze
kunnen verwachten. Ook in het huiswerk zullen we daarom vanaf nu regelmatig een Entreetoets-taak
stoppen zodat ook u een beeld krijgt van de manier van toetsen en van de vraagstelling. Deze week
kunt u in het huiswerk al een aantal van deze taken vinden. Na de vakantie zullen we u in Bunderichtjes
verder informeren over de planning van de Entreetoets.
Boekbespreking
Na de carnavalsvakantie starten wij met de boekbesprekingen. Iedere woensdag zijn er twee kinderen
per klas aan de beurt. Wanneer uw kind bijna aan de beurt is krijgt uw kind een formulier (een klein
boekverslag) mee naar huis. U zoekt zelf een boek uit, thuis of in de bibliotheek. Dit boek leest u samen
met uw kind en maakt het bijbehorende boekverslag.
Uw kind mag dit in de klas presenteren en hierbij verwachten wij ook dat de kinderen een stukje voorlezen. Heel veel succes met de voorbereidingen!
Bijlage
GGD / Informatieavond ‘Bedplassen, daar wil je toch vanaf’

