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Belangrijke data
Woensdag 22 maart:

Grote Rekendag

Op woensdag 22 maart staat onze school in het teken van rekenen. Het thema deze keer is ‘Kijkje
achter de code.’ Deze ‘Grote Rekendag’ richt zich op onderzoekend leren, zeer goed passend bij de
visie van onze school.
Het gaat deze dag met name over systematisch werken, het doordenken van stappenplannen en
het symboliseren van situaties. We zetten de hele dag alles in het teken van rekenen. Van gym tot
leerplein, van fruit eten tot samenwerken. Door de hele school voor alle leeftijden! Hierbij kunt u
bijvoorbeeld denken aan:
Ontwerpen of vertalen van codetaal
Een speurtocht lopen aan de hand van afbeeldingen / tekens
Zelf (schat) kaarten maken
……………….
Het zal vast weer een zeer leerzame dag worden!
De Functionele leergroep rekenen.
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Weekopening in de onderbouw
De Olifanten waren deze week aan de beurt om een weekopening voor te bereiden. Vanaf volgende
week starten de meeste onderbouwgroepen met het thema lente. Het verhaal van het rode kippetje
sluit mooi aan bij dit thema. Daarom heb ik samen met Lena Amy en Dora dit verhaal nagespeeld.
Vorige week zijn de kinderen hiervoor druk bezig geweest om alle decorstukken te maken.
Het is lente en het rode kippetje heeft tarwezaadjes
gevonden en wil die gaan zaaien. Ze vraagt wie haar
wil helpen. De kat, de hond en ook de eend willen dit
niet. Dan doet ze het maar alleen. Het wordt zomer
er groeit veel onkruid tussen de jonge plantjes. Ze
vraagt weer wie haar wil helpen, maar wederom wil
niemand haar helpen. Ook met het oogsten, het malen en het brood bakken willen de kat de hond en de
eend haar niet helpen. Als het heerlijk geurende
brood uit de oven komt vraagt het kippetje wie haar
wil helpen het brood op te eten, en dat wil iedereen!
Maar… dat vindt het rode kippetje dan geen goed
idee.

Tijdens het blokuur hebben Amy en Olivia
een tekening gemaakt naar aanleiding van
de weekopening.
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Bestuur oudervereniging
Afgelopen dinsdag is het bestuur van de Oudervereniging weer bij elkaar geweest. Het belangrijkste
punt op deze vergadering was de voortgang van het Groene Wereldplein en de daarmee samenhangende onderwijsvisie. Hans heeft ons meegenomen in het leertraject dat leerlingen doorlopen tijdens
het leren op De Lanteerne, in het bijzonder op het al bestaande leerplein. We zijn als BOV onder de
indruk en hopen met de directie mee dat het Groene Wereldplein onderdeel gaat worden van deze
mooie en rijke leeromgeving waarin leerlingen leren door te doen, te denken en te beleven.
Ook meepraten? De BOV heeft nog plaats voor enkele enthousiaste ouders. Mail naar
BOV@delanteerne.nl voor meer informatie. We vergaderen circa 6 keer per jaar.

SUMMERTIME!!
Doe mee met het Midsummer Muziekfestival. Op 24 juni 2017 gaan we weer muziek maken op het
Midsummer Muziekfestival voor jong en oud in de Petruskerk. Het is dan zomer en dat gaan we vieren: “SUMMERTIME!!”

Om er een groot feest van te maken nodigen we al het muzikale talent
uit Hees uit om mee te doen. Wil je mee jammen met je trompet, je piano, je gitaar of wat voor instrument dan ook, of wil je komen zingen?
Meld je aan! Altijd al een keer willen samenspelen in een groep? Je bent
vast niet de enige, dus meld je aan!

In de aanloop naar het festival, vanaf april, worden enkele korte workshops georganiseerd in zangstudio Heeslust, waar Francine van der Heijden (zang), Teun Bus (zang en gitaar) en anderen je zullen coachen om het optreden tot een succes te maken.

Tijdens het Muziekfestival mag je gebruik maken van een (elektrische) piano. Verder zal er een drumstel klaarstaan en een back-line
waarop je je eigen elektronische instrument kunt inpluggen.
Doe je mee? Meld je dan aan via wgcultuur@dorpsbelanghees.nl.
Vergeet niet om in je mailtje te vermelden: Hoe oud je bent, welk
instrument je bespeelt, welke muziek je mooi vindt of graag wilt
spelen. Geef ook aan of je het leuk vindt om samen te spelen (en
misschien doe je dat al).

Weet je nog niet of je meedoet, maar heb je vragen? Mail je vragen naar
wgcultuur@dorpsbelanghees.nl.
We gaan van jullie horen!

Namens de Projectgroep: Francine van der Heijden, Teun Bus, Dick van Eck en Tony Schouten

