Maandinfo locatie Middelburg
maart 2015
Belangrijke data:
Woensdag 11-3: studiedag, de leerlingen zijn dan vrij!

Info algemeen
Na een heerlijke vakantie gaan we er weer allemaal tegen aan. We kijken nu al uit naar de
lente.
Lente
Ik schreeuw het uit
Van blijdschap en geluk.
Ik kijk naar de wereld,
Mijn dag kan niet meer stuk.
Laat de zon maar schijnen
met zijn krachtig licht,
schitterend op het nieuwe groen,
wat een wondermooi gezicht.
De lente breekt weer aan,
een nieuw tijdperk geboren.
Weg van het koude duister,
het voelt weer als herboren.
Mijn hoofd is opgeheven
ik voel de warme zon.
Vol geluk sta ik te denken
aan hoe de lente weer begon.
Op de website van onze school kunt u de info digitaal terug vinden. Kijk daarvoor op www.hetspringtij.nl.

Info uit de groepen
Groep juf Kathinka/juf Corine/juf Eline




Geen jarigen in de maand maart.
Met lijn 3 en de jonge kinderen zijn we volop bezig over ‘mijn lijf’. In onze klas staat het levensgrote plastic
skelet Bram en daarover hebben we al veel lessen gehad. Ook knutselen we erover en het slaat erg aan bij de
kinderen: ze vinden het erg interessant. Natuurlijk komt dan ook de dokter, het ziekenhuis en röntgen aan de
orde en wat er allemaal in je lijf zit, zoals aderen, nieren, hart en longen.

Groep juf Elsemarike/juf Miriam/juf Suzan



Jarigen: Isabelle is op 27 maart jarig.
In de leesmethode Lijn 3 zijn we nog steeds bezig met het thema ‘Zon, maan en sterren’.
Juf Clara geeft op maandag en donderdag de leesles aan de kinderen van Lijn 3. Zo heeft de juf in de klas lekker
veel tijd voor de kinderen van Station Zuid.




We hebben hard gewerkt aan de CITO toetsen. We moeten er nog een paar maken.





We hebben wat lekkers gemaakt voor de vogels die naar het vogelhuis komen. We hebben al mooie vogels
gezien!
In de klas hebben we gepraat over de winter en winterwerkjes gemaakt.
Op woensdag hebben we een nieuwe stagejuf in de klas. Ze heet juf Brenda. Op donderdag is zij er ook, maar
dan helpt ze juf Miriam. Soms is ze dan nog wel even in de klas.
Op donderdag 5 maart is juf Elsemarike weer terug van haar zwangerschapsverlof. En dan nemen we dus
afscheid van juf Suzan. We hebben het erg leuk gehad met elkaar!

Groep juf Dschigme/juf Deborah
 Jarigen:
18 maart wordt Gülsüm 9 jaar.
26 maart worden Luke en Calvin 9 jaar.
Alle drie alvast van harte gefeliciteerd!
 We lezen over de laatste avonturen van Karlsson en daarna volgt een quiz!
 Buiten in het vogelrijk zien we al een drukte van jewelste en zingen ze uit volle borst, maar binnen zetten wij de
verwarming voor alsnog niet lager. Ook niet te hoog natuurlijk, maar aangenaam genoeg om goed te kunnen
werken.
 De kinderen gaan met spelling laten zien wat ze kunnen en aan de hand van de resultaten in hun werk van de
afgelopen periode en de einddictees, worden er binnenkort weer nieuwe groepjes gemaakt.
 Het was fijn dat wij elkaar net weer hebben gezien en gesproken. Het goed om zoveel betrokkenheid te zien, dat
komt allemaal ten goede aan de ontwikkeling van uw kind.

Groep juf Anja/juf Nanda





In Maart hebben we geen jarige kinderen. In Februari is Claudia jarig geweest. Ze is 11 jaar geworden. Nog van
harte gefeliciteerd dame!
Maandagen en dinsdagen:
Maandag 2 en dinsdag 3 maart: Juf Anja
Maandag 9 en dinsdag 10 maart: Juf Nanda
Maandag 16 maart: Juf Nanda
Dinsdag 17 maart: Juf Anja
Maandag 23 en dinsdag 24 maart: Juf Nanda
Maandag 30 en dinsdag 31 maart Juf Nanda
Beste ouders als uw kind een tafelboekje mee naar huis heeft genomen is het de bedoeling dat de betreffende
tafel thuis geoefend wordt. Het is belangrijk dat u hem/haar daar bij helpt.

Groep juf Marijke/juf Nicole






8 maart is Luca jarig en 21 maart Mees. Gefeliciteerd alvast mannen!
Juf Marijke is 27 maart jarig en juf Naomi ook. Alvast gefeliciteerd!
Zoals u misschien al van uw kind/pupil heeft gehoord ben ik (juf Nicole) zwanger. Het is een roerige periode
geweest met veel onzekerheid over de gezondheid van de baby. Er zijn veel onderzoeken gedaan in het Erasmus
ziekenhuis te Rotterdam. Vooralsnog zijn de onderzoeksresultaten voor ons zeer positief en zijn er geen
afwijkingen gevonden bij de baby. We beginnen langzaamaan weer te genieten van het wonder dat hard groeit.
De kinderen in de klas vinden de buik elke dag dikker dan de dag ervoor en leven erg mee. In de zomervakantie
verwachten we de baby!
Afgelopen week is de toets van aardrijkskunde geweest. Dat betekent dat we gaan starten in een nieuw
hoofdstuk, dit maal van natuur. Het hoofdstuk heet ‘voeding en natuur’.

Groep juf Sabine







Hiep hiep hoera! In de maand maart zijn Adisa en Tom jarig. Alvast gefeliciteerd.
Zo te horen heeft iedereen een fijne vakantie achter de rug. Goed om te horen. We kunnen weer fris en fruitig
de komende periode ingaan.
Op maandagmiddag is het zwemmen en op dinsdagmiddag gymmen. Willen jullie erop letten dat iedereen zijn
sportkleding bij heeft? Het komt helaas regelmatig voor dat er kinderen niet mee kunnen sporten door het
ontbreken van geschikte kleding.
Het hoofdstuk van de Romeinen is bijna afgerond. Als de toets is geweest gaan we starten aan een hoofdstuk uit
de aardrijkskunde methode.
Komende periode gaan we bij rekenen nog verder met het oefenen van de tafels en het klokkijken. Een aantal
kinderen krijgen de komende periode cijferend rekenen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen)
aangeboden.
Ik krijg regelmatig nog de vraag of ik mijn email wil doorgeven. Jullie kunnen mij bereiken op:
sabinebout@hetspringtij.nl

Groep meester Michel (juf Jeannette)






Hiep hiep hoera!! In maart hebben wij weer 2 jarigen, nl. Wesley op 9 maart en Anusca op 14 maart
Ondertussen zijn bijna alle Op-gesprekken geweest. Het waren stuk voor stuk fijne en goede gesprekken. Houd u
de komende weken de open dagen van de verschillende VO-scholen in de gaten?!
Huiswerk: steeds meer kinderen pakken het huiswerk van nieuwsbegrip goed op. Nog een paar en dan doet de
hele klas dit goed. Logt u eens samen met uw kind in?!
Sinds een paar weken hebben wij een stagejuf in de klas. Zij heet Joelle en zal op de woensdag en de donderdag
bij ons in de klas zijn. Zij zal zich voornamelijk met individuele en met groepjes kinderen bezig houden.
en u zal het vast al gehoord hebben, maar we kunnen nog een keer hiep hiep hoera zeggen! In de zomer
verwacht meester Michel (samen met juf Nicole) een baby'tje!!!

Groep juf Ineke
 Jarigen maart:
Randy wordt 15 maart 12 jaar.
Rasika wordt 19 maart 13 jaar.
Beiden alvast gefeliciteerd!
 Overige data in maart:
11 maart is er studiedag, deze dag zijn de kinderen vrij.
13 maart heeft juf Ineke een vrije dag, juf Miriam staat dan voor de groep.
 Info uit de groep.
Juf Kimberly is bij ons komen stage lopen, zij studeert aan de PABO en zal af en toe les gaan geven aan de groep. Zij
loopt voornamelijk op de maandag en dinsdag stage (soms ook andere dagen).
De voorjaarsvakantie zit er weer op en laat nu het voorjaar maar weer komen.
Alle toets en rapportmomenten en ziektedagen zijn ook achter de rug dus er breekt een iets rustigere periode aan in
de groep.
Huiswerk is er natuurlijk gewoon nog elke week, blijf de kinderen thuis stimuleren tot het maken en leren hiervan.

