Agenda
Woensdag 13 maart
Van 13.00-18.30u pré-adviezen voor de kinderen en de ouders van groep 7

Vrijdag 15 maart
Studiedag. Alle kinderen zijn vrij

Maandag 18 maart
Groep 3 gaat naar Meerrmanno

Woensdag 20 maart
De groepen 1B en 2 krijgen een kunstenaar in de klas

Vrijdag 22 maart
Groep 8 gaat lopen voor water

Welkom juf Mirella
Afgelopen maandag zijn de kinderen van groep 2 samen écht gestart in de nieuwe klas met
de nieuwe juf, juf Mirella. Vanaf nu worden ze iedere ochtend verwelkomd bij de deur door
hun juf en mogen ze kiezen hoe ze haar begroeten. Daarnaast worden ze ook blij van het
welkom van de vrolijk gekleurde hartjes op de deur waar hun namen in staan.
Het was prettig dat de kinderen en ouders de donderdag voor de vakantie al kennis konden
maken met juf Mirella. Zo was het maandag toch een beetje minder spannend om te
beginnen. Veel leer- en speelplezier allemaal de rest van dit schooljaar!
P.s. Juf Mirella heeft haar mailadres ontvangen: mduchatteau@hsvdenhaag.nl
Muzieklessen na schooltijd
Het was de bedoeling dat morgen, vrijdag 8 maart, gestart zou worden met de muzieklessen
na schooltijd. Dit aanbod is echter waarschijnlijk wat aan de aandacht ontsnapt. Houd je
kind van muziek dan kan hij/zij nu de kans grijpen om les te krijgen van Maurits. Laat het
hem weten door middel van een e-mail: muziekleswillemspark@gmail.com
Zodra er voldoende animo is, beginnen de lessen.

Groepsnamen zijn veranderd
Het is even wennen, maar nu de groep 2-kinderen in hun eigen klas zitten, hebben de groep
1-kinderen nieuwe groepsnamen. De klassen voor de kleinsten heten nu: 1a en 1b.

AVI lezen
Afgelopen woensdag is het AVI lezen weer gestart met nieuwe groepjes. De kinderen uit de
groepen 3 t/m 6 zitten verdeeld over de school in groepjes van vier. Wij zijn voor de
woensdagen nog op zoek naar 5 ouders die onze kinderen willen helpen met het lezen en op
vrijdagen missen we nog 1 ouder. Wie o wie kan van 8.30-9.00u per week vrij maken om de
kinderen te zien en te horen lezen? Het is een leuke oudertaak bijvoorbeeld omdat de
kinderen over woorden leuke vragen stellen en kinderen heel trots kunnen kijken wanneer
het ze lukt om een zin vragend voor te lezen. Daarnaast is het ook prachtig om te zien wat
fantasie in een boek met een kind doet. Ben je benieuwd? Geef je op bij meester
Robin: rmos@hsvdenhaag.nl

Meer muzikaal nieuws: Muziekles onder schooltijd
Vanaf vrijdag 8 maart krijgen de groepen 5, 6, 7 en 8 ’s morgens gedurende zes weken
muziekles op school. De lessen van de groepen 5 en 6 zullen in het teken gaan staan van de
IPC-onderwerpen en de kinderen van groep 7 zullen verschillende muziekstromingen leren
kennen en muziek gaan maken vanuit de verschillende (culturele) perspectieven. Groep 8
zal haar pijlen gaan richten op de liedjes van de eindmusical. Het uitgangspunt voor de
lessen is dat de kinderen tijdens de lessen vooral zelf muziek zullen maken.
Na de meivakantie zijn de groepen 1 t/m 4 aan de beurt. Daar horen jullie later meer over.

Deze lessen worden verzorgd door Maurits Lamers. Hij heeft samen met Aleksandra en
Cvetanka het koor rond kersttijd begeleid waardoor wij een geweldige muzikale opening
hadden van de kerstviering.

Tv programma’s in de klas
In de klas
Schatkast
Dave and Ava nursery Rhymes
Moffel en Piertje
Zandkasteel
Prentenboeken zowel in het
Groep 1/2A
Nederlands als het Engels
Filmpjes over getallenkennis
Filmpjes over letterkennis

Groep 1/2B

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Tijdens de overblijf

n.v.t.

-Koekeloere
-Huisje Boompje Beestje,
-Hoelahoep
-Filmpjes die bij het thema passen
n.v.t.
- Filmpjes op youtube voor het
dansen
- Biobo
-Informatieve filmpjes
- muziek
Huisje boompje beestje
Leesvos letterdas
1 aflevering Buurman en
Huisje boompje beestje
buurman
Rekenverhalen
Jas de zakkenman
Informatieve filmpjes
1 aflevering van Duck
Of just dance
Huisje, boompje beestje.
Klokhuis
Huisje, boompje, beestje
Filmpjes die betrekking hebben op
Klokhuis
het item van IPC
Jeugdjournaal.
Informatieve filmpjes/Filmpjes ter
Klokhuis , Donald Duck,
illustratie/onderbouwing lessen
Checkpoint
IPC/taal/etc.. Buitendienst
Voor een vakantie soms een leuke
film
Jeugdjournaal.
Informatieve filmpjes/Filmpjes ter Nickolodeon (Henry danger)
illustratie/onderbouwing lessen Klokhuis
IPC/taal/etc..
Donald Duck
Jeugdjournaal
De buitendienst (nieuws uit de
natuur)
IPC filmpjes behorende bij de
unit.
Geflipt (Spelling)

Jeugdjournaal
De buitendienst (nieuws uit de
natuur)
Checkpoint
Klokhuis
Schooltv

Just Dance op Youtube

Luchtige filmpjes op Youtube

MR
Afgelopen dinsdag 5 maart is de MR (medezeggenschapsraad) weer bij elkaar geweest.
Binnenkort komen de notulen van deze vergadering op onze website. Deze kunt vinden
onder de tab 'over ons' en onder het kopje 'oudergeleding' www.willemsparkschooldenhaag.nl .

