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AGENDA (ALGEMEEN)
25 febr. t/m 4 maart Voorjaarsvakantie
5 maart
Luizencontrole
7 maart
Aftrap flessen-actie voor KIKA
6 en 7 maart
GGD screening voor de leerlingen uit groep 2 en 7
12 maart
Schoonmaakavond alle groepen; vanaf 19.00 uur
19 maart
Teamscholing; Alle leerlingen om 12.00 uur vrij
21 maart
Quadraten dag; alle leerlingen De Binding vrij.

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Grote opkomst op Open dag
Vandaag zijn er veel jonge gezinnen op de Open Dag geweest. Leerlingen van de
bovenbouw hebben de nieuwe ouders rondgeleid. En ouders uit de OV hebben ondersteund
met ontvangen van de gasten en verzorgen van koffie en thee. Fijn om met elkaar de school
op de kaart te zetten. Bedankt allemaal voor de inzet!
Luizencontrole
Na de voorjaarsvakantie zal er weer een luizencontrole plaatsvinden. Toch willen we ouders
en verzorgers vragen om vooraf in de vakantie zelf ook alvast te controleren. Kammen is
daarvoor de beste manier.
We stellen het erg op prijs dat ouders de school inlichten indien ze luizen en/of neten vinden
bij hun kind. Indien dat gebeurt, kunnen we de ouders van leerlingen in dezelfde groep op
de hoogte brengen, zodat zij zelf hun kind kunnen controleren. Dat kan bij juf Grietje of
Tamara, maar natuurlijk ook bij de eigen leerkracht.
Vooraankondiging wijziging mailadressen
Vanaf de voorjaarsvakantie krijgen de leerkrachten nieuwe mailadressen. De achterkant van
de adressen was @westerwijs.nl en zal worden vervangen door @quadraten.nl. In de
eerste nieuwsbrief na de voorjaarsvakantie zullen we alle mailadressen exact vermelden.
Wees gerust, de mail gestuurd naar het oude mailadres zal nog enige tijd worden
doorgestuurd.

NIEUWS ALGEMEEN
Flessenactie voor Kika……..de hele maand maart!
Afgelopen maandag 19 februari heeft Wieger Zigterman een
praatje gehouden voor alle leerlingen van De Binding over het
goede doel Kika waar we met elkaar geld voor gaan inzamelen.
Hij heeft al heel veel geld ingezameld (méér dan € 40.000,--),
maar heeft het ambitieuze doel om de € 50.000,-- te gaan
halen. En wij gaan hem daarbij helpen! De hele maand maart

gaan we flessen en geld inzamelen. Als tegenprestatie gaat hij een marathon hardlopen op
de Chinese Muur.
Er zijn al kinderen begonnen met het inzamelen van flessen en dat is natuurlijk fantastisch!
De officiële aftrap zal zijn op woensdag 7 maart. We vragen aan iedere leerling om op die
dag 1 lege statiegeldfles mee te nemen. Dan gaan we met elkaar de aftrap doen. Ook zal
dan de flyer worden verspreid.
Schoonmaakavond 12 maart
Denkt u aan opgave? Ook in de bovenbouw zoeken we ouders die willen helpen. Vele
handen maken licht werk.

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Groep 1 zorgt voor de vogels
Het is de afgelopen dagen behoorlijk kouder en misschien kunnen wij in de vakantie toch
nog schaatsen op natuurijs? Wij hebben deze week eerst een ander onderwerp besproken,
namelijk "Vogels verwennen".
Wij hebben onderzocht hoe vet smelt en stolt en hoe je dit proces kunt versnellen. We
ontdekten welke zaden in vet drijven en welke zinken en we gingen zaadjes sorteren en
herkennen, zoals mais, graan en zonnebloempitten.
We hadden een pannetje op waxinelichtjes en een pannetje op een elektrische kookplaat.
Dankzij de begeleiding van juf Iris, konden wij allemaal onze eigen vetbol maken. De
zoutloze pinda's zijn te groot voor een vogelbek en dus werden ze vakkundig
in een theedoek met een hamer klein geslagen. Deze bollen hebben wij in de koelkast
gezet, zodat wij ze eind deze week hopen mee te nemen.
Via deze link: https://www.tuinvogeltelling.nl/tuinvogels hebben wij
geluisterd naar een aantal tuinvogels.

Thema dierentuin
Deze week sluiten we het thema dierentuin af. In groep 2 lijkt het wel een dierentuin; op de
bouwtafel is een grote dierentuin gebouwd, op de kast wonen krokodillen van duplo en de
klas hangt vol vrolijke dierenwerkjes. Morgen gaan de werkjes mee naar huis.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Rode mapjes van groep 4
Vandaag hebben de leerlingen de rode mapjes met daarin de toetsen mee naar huis
gekregen. Na inzage graag na de vakantie weer mee naar school.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
Groep 5 oefent het vergelijken van omtrek en oppervlakte. Groep 6: de kinderen leren
kegel, bol, piramide, cilinder, balk en kubus herkennen.
Spelling
Groep 5 heeft het controledictee van blok 3 gemaakt en is inmiddels begonnen met
woordpakket 13.
In dit woordpakket leren de kinderen meer woorden schrijven
die eindigen op o, a en u. Groep 6 heeft ook het controledictee van blok 3
gemaakt en begint eind van de week aan woordpakket 13. De kinderen leren dan de
verleden tijd van de wij-, jullie- en zijvorm van werkwoorden schrijven.
Taal
Beide groepen hebben de controletoets gemaakt, en we zijn nu begonnen
met blok 4. Groep 5 leert gericht luisteren en leert de spanningsopbouw herkennen in een
verhaal.
Groep 6 leert een instructietekst en leert het leesdoel en de hoofdgedachte bepalen.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
PO-VO groep 8
Deze week hebben alle leerlingen van groep 8 hun advies te horen gekregen. De
aanmeldingsformulieren die zijn meegegeven, dienen in de week na de voorjaarsvakantie te
worden ingeleverd bij de leerkracht. Het liefst op maandag 5 maart (uiterlijk vrijdag 9
maart). Alle aanmeldingen moeten aangeleverd zijn op de middelbare scholen vóór 17
maart. Ze worden dus op vrijdag 9 maart allemaal in een keer verstuurd.
In de gesprekken met ouders is een aantal keren het woord IEP toets genoemd. De IEP
Eindtoets van Bureau ICE is door het ministerie van OCW goedgekeurd. Sinds schooljaar
2014-2015 is een eindtoets verplicht voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere
basisonderwijs. IEP staat voor ICE Eindevaluatie Primair onderwijs. Dit is een centrale
eindtoets die door alle kinderen in groep 8 moet worden gemaakt. De bekendste eindtoets is
waarschijnlijk die van CITO, deze duurt 3 dagen. Wij hebben besloten om te kiezen voor
IEP, deze toetsen duren 2 ochtenden: dinsdag 17 en woensdag 18 april. Voor meer
informatie, kijk op: https://www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL

Afdeling Grootegast e.o.

Persbericht
Activiteit in de voorjaarsvakantie met Scharrelkids IVN Grootegast e.o.
Vind jij het leuk om in de voorjaarsvakantie lekker buiten in de natuur te zijn?
En vind jij het leuk om in de natuur naar allerlei sporen te zoeken?
Kom dan op maandagmiddag 26 februari 2018 a.s. naar het NAM-park aan de Waardweg in
Grijpskerk In dit gebied is het ook in februari prachtig en je kunt er veel sporen vinden zoals
pootafdrukken van dieren, holletjes, aangeknaagde vruchten en bomen, keutels, veren en
nog veel meer. Je zult merken dat er ‘s winters in de natuur nog genoeg te beleven valt.
Het is erg leuk om te doen en een leuke invulling voor een vakantiemiddag.
De activiteit is van 2 tot half 4.
We verzamelen om 2 uur bij het informatiebord van her
gebied aan de Waardweg nabij Grijpskerk. Er is genoeg
ruimte om de auto te parkeren.
Voor jeugdleden van IVN is het gratis, niet-leden betalen €
2.00.
Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee.
Tot ziens op maandag 26 februari a.s..
Je kunt je opgeven bij hwoltjer@home.nl of tel. 0594613253.

