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Algemeen 

 

In deze nieuwsbrief leest u onder andere informatie over: 

o ASML Junior Academy Mad Science  

o Coronabesmettingen 

 

 

Wetenschap en techniek Junior Academy 

Volgende week starten we op locatie Huysackers met de ASML junior academy van Mad Science. Dit 

is een programma waarbij Wetenschap en Techniek een structureel onderdeel is van het lesaanbod 

in de gehele school. In alle groepen worden 6 lessen gegeven door een docent van Mad Science. 

Zoals zij zelf schrijven: ‘het is onze missie om kinderen te inspireren de wereld te ontdekken met 

wetenschap en techniek’.  

Het programma omvat een doorlopende leerlijn waarbij wetenschap en techniek vakoverstijgend 

behandeld en geïmplementeerd wordt. De lessen zijn afgestemd op de belevingswereld van de 

leerlingen en hebben zowel kennisoverdracht als het ontwikkelen van vaardigheden tot doel.  

De leerlingen uit de groepen 1-2 en 3 gaan tijdens de 1ste les aan de slag met zeedieren en de 

oceanen.  

De leerlingen uit groep 4/5 leren tijdens de 1ste les meer over het laboratorium.  

De leerlingen uit groep 6/7 leren tijdens de 1ste les meer over chemische mysteries.  

 

Corona 
We merken dat het aantal besmettingen met corona aan het toenemen is. We willen u vragen alert 

te zijn op eventuele klachten bij uw kind en bij twijfel te testen. Wij verwijzen u graag naar de 

website:  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-

gezinnen-met-kinderen 

Tevens is in de bijlage de Beslisboom toegevoegd. 
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Nieuws uit de groepen 

 

Groep 1-2 

Gouden weken 

Wat hebben we een fijne start gemaakt met elkaar. In de eerste 

weken hebben we elkaar leren kennen en veel 

samenwerkingsspelletjes gedaan. De parachute maakte veel 

indruk. Door goed met elkaar samen te werken bleef de 

parachute lang in de lucht. Hierdoor konden er zelfs leerlingen 

onderdoor lopen!  

 

 

 

Muzieklessen 

Afgelopen maandag hebben we de eerste muziekles van dit jaar gehad. 

Deze muziekles stond in het teken van de dierentuin. We hebben genoten 

van het zingen én dansen. Voortaan krijgen we om de twee weken een 

leuke muziek/dansles van juf Sabine (Art4u).  

 

 

 

 

Groep 3 

De eerste weken in groep 3 zitten erop, naast hard werken en 

veel nieuwe dingen leren hebben we veel aandacht besteed 

aan elkaar leren kennen. Dit hebben we gedaan door middel 

van diverse spellen in de groep en natuurlijk ook tijdens de 

Blokhuttendag van vorige week. We hebben daar allerlei 

spellen gedaan die in teken stonden van samenwerken en 

rekening houden met elkaar. Dit ging al heel erg goed! 

 

 

Bij de KiVa les hebben we het boek "Heksenvriend" gelezen. In het boek 

ontmoet Ella een nieuwe jongen, maar hij ziet er vreemd uit en doet 

andere dingen dan zij. Maar door hem beter te leren kennen ontdekt ze 

dat ze veel gemeen hebben en dat hij heel aardig is, een echte vriend. 

 We hebben als groep ontdekt: "kijk niet naar de buitenkant van iemand, 

maar naar de binnenkant!" Dit past helemaal bij een fijne KiVa klas en dat 

is groep 3 zeker! We hebben in de eerste 3 weken gezien dat ze hard 

kunnen werken, alleen én met elkaar. En dat ze voor elkaar klaar staan om 

te helpen, te troosten en natuurlijk ook om samen lekker te spelen! Een 

fijne klas en een fijne start van het schooljaar.   
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Groep 4-5 

KiVa- Blokhuttendag 

Donderdag hebben we allerlei leuke spelletjes gedaan 

tijdens de blokhuttendag. Op die manier hebben we 

elkaar beter leren kennen en leren we ook om met elkaar 

samen te spelen.  

Op de foto zijn we bezig met een grote parachute, 

hiervoor is een goede samenwerking nodig. Het was een 

leuke dag samen! 

 

 

Boekenleggers knutselen 

1 a 2 keer per week hebben we crea. We hebben al veel 

moois gemaakt zoals luchtballonnen, maar we hebben ook 

deze leuke boekenleggers gemaakt. Handig om aan de 

hoek van je blz in je leesboek te doen. 

 

 

 

KiVa- de leuke schooldag 

De eerste schoolweken besteden we veel aandacht aan 

KiVa, hier kijken we onder andere naar hoe we op een fijne 

manier met elkaar kunnen omgaan. Eén van de lessen 

gingen over een leuke schooldag. Samen hebben we een 

woordweb gemaakt over wat wij een leuke schooldag 

vinden. Daarna zijn we in groepjes aan het werk gegaan om 

een bijpassende poster te maken. Deze hangt ook bij ons in 

de klas. 

 

 

Groep 6-7 

Gouden weken 

In de eerste weken hebben we elkaar beter leren kennen. In de klas 

hebben we meerdere spellen gespeeld om elkaar beter te leren 

kennen. Momenteel zijn we nog volop bezig met een van die spellen 

‘Rara wie ben ik?’. Hierbij moeten we raden aan de hand van onder 

andere favoriete kleur, vak en eten van wie het briefje is.  
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Verder hebben we vorige week blokhuttendag gehad. 

Ook zijn we in de eerste week meteen samen gaan nadenken en 

bespreken wat voor groep willen wij zijn en hoe zien we dat 

terug. Dit resulteert in een mooi groepsdoel met gedragingen als 

‘leuk', ‘behulpzaam', ‘plezier hebben’ en ‘respect voor elkaar 

hebben'.  

 

 

 

 

Bijlage: 
o Oproep ouders – vacature GMR Veldvest 

o Beslisboom alle leeftijden – thuisblijven of niet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


