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Bericht van het team
Afgelopen maand was weer een bijzondere maand. Alle kinderen hebben hun rapport mee gekregen
en we hebben gesprekken gevoerd met alle ouders. De kinderen van groep 8 hebben hun definitieve
advies gekregen en een middelbare school uitgezocht. Nu is het afwachten of alle kinderen ook het
plekje van hun eerste keuze kunnen krijgen. Ook hadden we deze maand weer een
groepspresentatie, dit keer waren groep 7A en groep 1/2C aan de beurt. En wellicht heeft u het al
gezien, in elke kleuterklas zijn vele fietsenmakers te vinden. Volgende week gaat de school een
weekje dicht voor de welverdiende voorjaarsvakantie. We hopen iedereen daarna weer uitgerust
terug op school te zien.
Landelijke staking 15 maart
Op 15 maart as zal er een landelijke staking in het onderwijs zijn. Op dit moment zijn we in het
team aan het inventariseren wat de consequenties voor onze school voor die dag zullen zijn. Na de
vakantie hopen we u zo snel mogelijk hierover te informeren.
In de bijlage vindt u een brief van Thea Meijer en Erik van Dorp over het lerarentekort.
Schoolproject ‘AFVAL’ in maart
Vanaf dinsdag 19 maart tot vrijdag 29 maart werken we in alle groepen rondom het thema
‘Afval’. Dit project is opgezet door de Kunst en Cultuur werkgroep in samenwerking met de
21ste eeuws leren werkgroep.
Er komen een aantal kunstvakdocenten vanuit het Utrechts Centrum voor de Kunsten om alle
leerkrachten en kinderen te ondersteunen bij het maken van kunstwerken uit afval.
Uiteindelijk zal er een tentoonstelling in de school te zien zijn van kunstwerken van alle
kinderen. Op vrijdag 29 maart mogen alle ouders komen kijken wat we gezamenlijk hebben
gemaakt en geleerd over Afval. Voor de onderbouw (groep 1-4) is de tentoonstelling te zien
aan het einde van de ochtend en voor de bovenbouw (groep 5-8) aan het einde van de
middag.
Via de groepsleerkrachten zult u oproepjes ontvangen over de te verzamelen materialen, zodat
er volop geknutseld en ontworpen kan worden.
De groepen 1-2-3 werken over verzamelen en sorteren van afval en zwerfafval.
De groepen 4-5 werken over recyclen en de kringloopwinkel
De groep 6-7-8 werken over plastic soep

Het kunstwerk van PLASTIC SOEP bij Tivoli Vredenburg

De onderbouw – groep 1/2
Wij spelen en werken over de fiets. In de kleutergroepen hebben we samen met de kinderen
een fietsenmaker ingericht. De kinderen sleutelen met veel plezier aan de fietsen.

Ons thema begon met een brief van Lisa. Zij was opzoek naar hulp voor haar opa Wim. Haar
opa Wim is fietsenmaker maar is al wat ouder en erg moe. Hij moet steeds een middagslaapje
doen. De kinderen hebben vervolgens gesolliciteerd door een brief of tekening te maken
waarin ze hebben geschreven of getekend wat ze allemaal weten over fietsen. Opa Wim was
erg onder de indruk en heeft alle kinderen aangenomen om voor hem te werken. De kinderen
hebben er erg veel plezier in.
Met loose parts worden de wielen versiert. Wat maken ze mooie kunstwerken.

Volgende week is het alweer voorjaarsvakantie. We wensen jullie een fijne week. Lekker
uitrusten dan kunnen we na de vakantie nog even verder over de fiets. Daarna gaan we aan
het werk met en over afval.
Op 13 maart organiseren wij de Opa/ Oma/ Vip dag van 10.15u tot 12.00u. Op deze ochtend
nodigen wij voor ieder kind 1 opa/oma/Vip uit om te kijken naar onze voorstelling. Na de
voorstelling laten wij in de klas zien wat wij daar allemaal doen. Wilt u alvast één Opa/ Oma/
Vip uitnodigen voor deze datum? (Een VIP is iemand die veel betekent voor uw kind. Een
buurvrouw, buurman, tante, oom, vriend van de familie enz.)
De bovenbouw – Groep 8
Ike uit groep 8 heeft lesgegeven over Paint3D.
De hele klas vond het gezellig. Ike heeft goed uitgelegd. Er waren mooie creaties. Veel
kinderen waren enthousiast. Iedereen heeft genoten.
Jayla uit groep 8.

Jayla uit groep 8 heeft een presentatie gehouden over Anime. Veel kinderen vonden het
interessant. Anime zijn poppetjes uit China. We hebben een kleine challenge gedaan. Wouter
uit groep 8 was ons voorbeeld. We typte zijn haarkleur, leeftijd en geslacht in en de 10e foto
was hij! We hebben ook een klein filmpje bekeken over het alfabet in anime style.
Yvon uit groep 8.

De groepspresentatie groep 7B en groep 1/2C
We begonnen met het liedje ijskoud, daarna kwam het liedje het is winter bibber. De kinderen
van groep 1/2C hebben dit zelf mooi gezongen en bewegingen bij gedaan.
Ole, Damian en Karsten hadden zelf een rap gemaakt over het thema winter.
Het is wit en het sneeuwt.
Het ligt hier al een eeuw, de sneeuw.
Het is winter en ik heb het koud
En de sneeuw ziet eruit als goud.
Het is winter en ik schaats met een
kruk.
Met ijshockey sla je tegen de puck.
Het is winter maak een sneeuwpop,
daardoor vergeet ik de klok.
Ik houd een sneeuwballengevecht,
dat meisje heeft een vlecht.
Na de rap kwam het liedje Bas en Bol
de beer van groep 1C, toen kwam
groep 2C met de sneeuwman, dat was
leuk en knap.
De sneeuw was weg en deze wilden we graag terug, dus we deden de sneeuwdans. Ik wil
sneeuw, Toen kwamen de dansprinsessen en deden Let it go. De meiden hadden dit zelf
bedacht en alle jongens zongen hard mee! Ten slotte hebben we de wintervoorstelling
afgesloten met de Pinguïndans, met Co en Schiffie en de hele zaal deed mee.

Wijkinformatielijnen

‘Wijkinformatielijnen: WIL wijst de weg
Wijk Informatielijnen (WIL) is het buurtnetwerk van, voor en door bewoners en ondersteund
door professionals. WIL denkt mee met bewoners van jong tot oud om hun de weg te vinden
met activiteiten of andere hulpvragen in de wijken en het sociale landschap van Vleuten, De
Meern en Haarzuilens.
Ouders worden regelmatig geconfronteerd met vragen van hun kinderen en kunnen soms de
weg niet goed vinden. Soms weet iemand in jouw eigen omgeving het antwoord of de
oplossing niet.
Bereikbaarheid
WIL is bereikbaar via:
Telefoon: 030 - 677 3131 (werkdagen van 9 en 11 uur, daarna is er een
inspreekmogelijkheid), email info@wilinjebuurt.nl, www.wilinjebuurt.nl.
Spreekuur WIL
Buurtcentrum de Pijler, Molenpolder 80 in Veldhuizen bij het winkelcentrum - dinsdag van
10.00 tot 12.00 uur;
CultuurCampus, Burchtpoort 16 in Vleuterweide op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur .
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