Nieuwsbrief 21 april 2017
Agenda
Vakanties
2016/2017

Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

24 t/m 28-04-2017
01 t/m 05-05-2017
(studiedagen)
25 en 26-05-2017
05-06-2017
24-07 t/m 01-09-2017

Kinderwijkraad
Donderdag 13 april jl. was het zover: de kinderen van de Kinderwijkraad, van de Westerparkschool, de Bron en onze school, mochten
hun manifest aanbieden aan de ouders, buurtbewoners en buurtwerkers. Er waren zelfgebakken koekjes, lekkere thee en vooral veel enthousiaste kinderen die graag hun steentje willen bijdragen aan een vreedzaam Van Beuningenplein.

Studiedagen
Maandag en dinsdag 26 en 27-06-2017
Vrijdag 21-07-2017
Overige belangrijke data
Eindejaarsfeest donderdag 20 juli 2017
Beste ouders,
We staan alweer voor de meivakantie. Wat ons
betreft is deze periode voorbij gevlogen!
In deze Nieuwsbrief aandacht voor de Wonderwel-activiteiten in de onderbouw, de kinderwijkraad en het nieuwe gebouw aan de Fagelstraat.

U kunt het manifest bekijken, het hangt achter
het raam bij de onderbouw op de Bentinckstraat.

Nieuwe fietsjes in de onderbouw
Vorige week kwamen er nieuwe gele fietsjes
voor de kleuters op de Bentinckstraat. We zijn
heel enthousiast en het liefst fietsen we nu de
hele dag! Ouders bedankt voor dit mooie cadeau!
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Fagelstraat

bouw hebben we ons dit voorjaar beziggehouden met voedsel en afval. Want: waar gegeten
wordt is afval en omgekeerd is afval in de natuur ook weer voedsel voor andere levende
wezens. Kortom, een thema met oneindig veel
mogelijkheden om te onderzoeken, te leren en
plezier te maken!
De kleuters op bezoek bij Kinderboerderij Westerpark

Na de zomervakantie verhuizen de leerkrachten en kinderen die nu nog op de Rombout
Hogerbeetsstraat lesgeven en –krijgen naar de
Fagelstraat. Dat gebouw wordt momenteel
voor ons gerenoveerd en het begint langzaam
maar zeker ergens op te lijken!
In de afgelopen weken zijn alle kleutergroepen
naar de kinderboerderij geweest. Wat hebben
we daar gedaan?
We hebben regenwormen gezocht en die naar
de composthoop gebracht. We hebben ook
onze eigen fruitrestjes op de composthoop gegooid. Lekker voor de wormen! We hebben ook
keutels opgeraapt bij de geiten en die naar de
composthoop gebracht.

Zodra we ‘groen licht’ krijgen van de aannemer zullen we een moment organiseren
om er een kijkje te nemen.
We verheugen ons erg op dit nieuwe, mooie
gebouw!

Wonderwel in de onderbouw: waar
komt ons eten vandaan?

We hebben eieren gezocht en ze daarna opgegeten. De schilletjes hebben we gevoerd aan
het varken.
We hebben zelf hout gezaagd voor het vuur.

Wonderwel gaat over het bijzondere samenspel van natuur en techniek achter de basisvoorzieningen in huis: voedsel, drinkwater, riool, afval, gas en elektriciteit. In de kleuter-
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Boer Maarten heeft antwoord gegeven op al
onze vragen. Dank je wel boer Maarten! Het
was een heerlijk uitje!

We hebben heel veel meel gemalen van tarwekorrels. Daarmee hebben we broodjes gebakken boven het vuur. We mochten ook een zakje
meel mee naar huis.

Waar groeit mijn eten?
Ook groep 2-3 in de Rombout is druk bezig geweest met allerlei facetten van het thema eten.
Allereerst kwamen we via de tarwekorrel terecht in de oertijd. Hoe hebben mensen toch
ooit ontdekt dat je tarwe kunt eten en dat je
tarwe zelf kunt verbouwen? In de tuin van de
Rombout groeien inmiddels onze zelf gezaaide
tarweplantjes. Als we de bakken meenemen
naar de Fagelstraat (ons nieuwe schoolgebouw
voor de dependance) kunnen we daar in het
najaar misschien wel graan oogsten!
De overgang van de tijd van de jagers naar de
tijd van de eerste boeren hebben de kinderen
kunnen beleven in het Woeste Westen. Ze hebben gejaagd met speren, geleerd hoe je als echt
oermens heel voorzichtig kunt checken of een
plantje eetbaar is, graan gemalen tussen stenen en broodjes gebakken boven het vuur.
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tot veel leuke vragen waarop we zo snel geen
antwoord meer konden vinden. Wordt vervolgd na de vakantie!

Terug in de moderne tijd gingen we naar Boerderij de Koningshoeve in Spaarnwoude. Want
een ding is zeker: ons eten groeit voor een heel
groot gedeelte bij de boer en de boerin. Op de
boerderij hebben de kinderen ervaren hoeveel
werk daar elke dag wordt verzet om te zorgen
voor dat eten. De kinderen hebben naar hartenlust meegeholpen. Ze hebben de lammetjes
geborsteld, poep geschept in de stal van de
koeien, de koeien en de (enorme) stieren eten
gegeven en de schapen in het veld gevoerd.
Boer Gert en boerin Saskia deden het fantastisch en gingen zorgvuldig in op elke vraag van
de kinderen. Terug op school hebben de kinderen van groep 3 de antwoorden op hun vragen zelf opgeschreven.
Deze laatste week voor de vakantie tenslotte
hebben we onderzoek gedaan naar de kleinste
grote vrienden van de boer en de boerin: de regenwormen die zorgen dat de grond los en
luchtig blijft en die net als veel andere kleine
kriebelbeestjes zorgen dat alle groenafval in de
natuur wordt opgeruimd. De kinderen hebben
in tweetallen een regenworm bestudeerd en
die getekend. Daarna hebben we een wormenhotel gemaakt van aarde, zand en bladeren. Op
de valreep voor de vakantie leidde dit alles nog

Wij wensen u en uw kinderen een heel fijne
meivakantie en heel graag weer tot 8 mei!

Team Catamaran
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