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AGENDA (ALGEMEEN)
29 maart
5 april
5 april
6 april
7 april
14 t/m 17 april
18-19 april
21 april
22 t/m 30 april

Grote Rekendag
Circuit thema Boerderij (alle groepen)
Schoolvoetbaltoernooi voor groep 7 en 8
Theorie examen ‘verkeer’ groepen 7 en 8
Zwerfvuilactie (groep 5 t/m 8)
Paasweekend
Eindtoets groep 8 leerlingen
Koningsspelen
Meivakantie

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Niet te vroeg op school komen
Regelmatig zien we kinderen al zeer vroeg op school komen. Het is natuurlijk fijn dat
kinderen graag naar school gaan, maar willen u toch vragen om uw kind niet eerder dan
8.15 uur naar school te laten gaan. Er is voor die tijd geen toezicht op het plein en het is
geen speeltijd. Waveboards, ballen ed mogen voor schooltijd niet worden gebruikt.
De Binding in actie; ‘Wandelen voor water’
In de week van Wereldwaterdag (22 maart) doen veel leerlingen van diverse scholen hun
wandelschoenen aan voor Amref Flying Doctors. Tijdens deze actie lopen leerlingen zes
kilometer met een rugzak met zes liter water op hun rug. Op deze manier zorgen ze voor
veilig drinkwater voor leeftijdgenootjes in Ethiopië. Veel kinderen leggen daar dagelijks
enorme afstanden af met zware jerrycans om –vaak vervuild – drinkwater voor het gezin te
halen. De opbrengst van deze sponsorloop gaat dan ook naar een water- en
snaitairprogramma van Amref in de sloppenwijken van Addis Abeba in Ethiopië.
Ook de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 van beide scholen in de Binding doen mee!
Op vrijdagmiddag 21 april gaan de kinderen van groep 5-8 van De Binding Wandelen voor
Water. Nadat kinderen in de ochtend hebben gesport tijdens de Koningsspelen gaan de
groepen 5/6 drie kilometer wandelen met 3 liter water en de kinderen van de groepen 7/8
gaan zes kilometer wandelen met 6 liter water in een rugzak. De kinderen krijgen op 7 april
voorlichting over de actie en daarna gaan ze op zoek naar sponsors. Vanaf vandaag is het
de bedoeling om alvast 1,5 liter flessen te sparen die in de week van 10 april op school
ingeleverd kunnen worden en gevuld worden met water. Voor deze wandeling zoeken
we nog ouders die mee willen wandelen. U kunt zich melden bij meester Hans Peter of via
h.wieringa@westerwijs.nl. Later volgt meer informatie.

NIEUWS ALGEMEEN
Project met als thema 'Boerderij'
Op maandag 27 maart wordt er gestart met het project 'Boerderij'.
In alle groepen zal gewerkt worden aan dit project. Met name de melkveehouderij staat
centraal, maar ook andere aspecten van de boerderij komen aan bod.
Op woensdag 5 april wordt er een circuit voor de onderbouw (groepen 1 t/m 4) en de
bovenbouw (groepen 5 t/m 8) georganiseerd. Voor dit circuit zoeken we ouders die het leuk
vinden om te helpen, van 9.00 tot 11.30 uur. U kunt zich opgeven bij de groepsleerkracht.
Op donderdag 6 april wordt het project afgesloten. De kinderen mogen deze dag op de
traptractor of skelter naar school komen.
Zwerfvuilactie (herhaalde oproep)
Voor de jaarlijkse zwerfvuilactie (voor groep 5 t/m 8), op vrijdagmiddag 6 april, hebben we
nog maar heel weinig aanmeldingen. Wie wil ons hierbij helpen door een groepje kinderen te
begeleiden? Tijdstip van ca. 12.30 -14.15 uur. Aanmelden graag bij juf Laura of Meester
Hans Peter ( l.bijkerk@westerwijs.nl of h.wieringa@westerwijs.nl )
Koningsspelen hulp gevraagd
Op vrijdagmorgen 21 april staan de Koningsspelen op het programma. ’s
Morgens wordt er met alle leerlingen ontbeten in de klas, waarna we met
z’n allen naar de sportvelden bij De Veste gaan, om daar samen met de
leerlingen van cds De Klister te sporten. De groepen 1en 2 sporten in de
sporthal en de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 sporten buiten op het
veld. Wie wil ons deze dag helpen? U kunt zich opgeven bij meester
Hans Peter h.wieringa@westerwijs.nl , bij juf Janine
j.wijkstra@westerwijs.nl of via de intekenlijst bij de leerlingeningang.

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Deze week hebben wij een even een weekje zonder thema. In groep 1 maken we onze
dokterskoffer (met echt spuitje!) af en spelen verder vrij in de verschillende hoeken. Neemt u
ook een kijkje op de website van het Kompas? In de map van groep 1 zijn foto's van het
thema ''ziek zijn'' toegevoegd. In groep 2 zijn we aan het werk met het
ontwikkelingsmateriaal en oefenen we het voorbereidend schrijven.
Vanaf volgende week werken wij over het thema "De boerderij". Heeft u thuis spullen die
passen bij het thema? Dan zouden we die graag willen laten zien! Hebben de kinderen
speelgoed dat erbij past, dan mag dat natuurlijk ook mee naar school.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Taal en spelling
De taaltoets en het controledictee zijn weer achter de rug, dus starten we met een nieuw
blok. Bij taal is er aandacht voor de interpunctie; hoofdletters, komma's en punten en we
gaan aan de slag met zinsdelen. Bij spelling staan woorden met -ou, -ouw, -au en -auw in
de picture. Lastig hoor, want je kunt het verschil niet horen tussen ou en au, dus moet je ze
onthouden! Wij zeggen je moet een foto van het woord in je hoofd bewaren.
Rekenen
Volgende week staat de rekentoets van blok 4 op het programma. Hierin komen o.a.
keersommen aan de orde en klok kijken met halve uren en kwartieren. Wellicht een reden
om thuis nog even extra te oefenen.

Project
Volgende week starten wij met het project over "de boerderij". Om alvast een beetje in de
stemming te komen mochten we vorige week even bij de landbouwmachines op het plein
kijken. De grote shovel viel bijzonder in de smaak.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
Donderdag maken beide groepen de rekentoets van blok 4. Volgende week starten we dan
met blok 5.
Spelling
Dinsdag is bij beide groepen het controledictee van blok 4 afgenomen. Vrijdag starten we
dan met blok 5, woordpakket 17. Groep 5 leert meer woorden schrijven met -au, -auw, ou en -ouw. Het gaat om woorden als het restaurant, flauwekul, de spelfout en de
toeschouwer. Dit is voor veel kinderen een lastig pakket.
Groep 6 leert de verleden tijd van werkwoorden schrijven. Het gaat om werkwoorden
als juichen-juichten en krabben-krabden. Bij veel van deze werkwoorden is het nodig om 't
kofschip (of: 't fokschaap) te gebruiken.
Taal
Dinsdag hebben beide groepen de controletoets van blok 4 gemaakt. Eind deze week
starten we met blok 5. Beide groepen leren dan meer over het houden van een monoloog.
Aardrijkskunde
Eind deze week krijgen de kinderen een oefenblad mee voor topografie. Het gaat om
topografie van Noord-Nederland. De toets hierover is niet op maandag 27 maart, zoals
vorige week in de nieuwsbrief stond, maar een week later; namelijk op maandag 3 april.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Morgen, donderdag 23 maart hebben de kinderen van groep 7/8 een toets voor
geschiedenis.

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL
Aanbieding cheque Jeugdsportfonds
Gistermiddag werd de cheque van Jeugdsportfonds uitgereikt. Onze groep 3,4 was erbij!
In de meegestuurde flyer kunt u meer informatie over het Jeugdsportfonds lezen.

