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Belangrijke data
Dag
Vrij

Datum
11-03

Activiteit
Grp 6 schooltuinen

Ma

14-03

Week van de Lentekriebels

Ma

14-03

Grp 3 naar Concertgebouw

Di

15-03

Grp 5 zwemmen

Wo

16-03

Studiedag leerlingen zijn vrij!
Deze dag staat helaas niet in de
jaarkalender.

Di

17-03

Grp 5-8 Leerorkest

Vrij

18-03

Grp 5-6 pannenkoekenbakken

Vrij

18-03

Grp 7-8 Kunstschooldag

Di

22-03

Grp 5 zwemmen

Het Leerorkest bestaat 10 jaar en we hebben dit op
woensdag 9 maart 2016 gevierd met het Groot
Lustrumconcert in de Gashouder van de
Westergasfabriek in Amsterdam. Hare Majesteit
Koningin Máxima heeft als erevoorzitter van ‘Meer
Muziek in de Klas’ de viering van het tienjarig
bestaan van het Leerorkest bijgewoond.

U kunt nog meedoen!
Tevredenheidsonderzoek
ouders, leerlingen en team
Stichting Sirius zet dit jaar als onderdeel van de
kwaliteitszorg een grote enquête uit onder
personeel, leerlingen en ouders.
U heeft inmiddels een brief gekregen met daarin
een uitnodiging om deel te nemen aan het
tevredenheidsonderzoek.
Als onze belangrijkste partner vinden we het
natuurlijk ontzettend belangrijk dat u meedoet aan
het onderzoek.

Mogen we op uw inzet rekenen?

www.devragenlijst.nl/kvpo
code: 97 56 35

Meer dan duizend kinderen - leerlingen van groep
7 en 8 van alle Leerorkesten in Amsterdam –
hebben samen met het Nederlands Philharmonisch
Orkest en solisten van De Nationale Opera met
Tania Kross als aanvoerder muziek gemaakt en
gezongen.
Samen hebben zij klassiekers (pop, musical, opera,
klassiek) ten gehore gebracht, maar ook een nieuw
muziekstuk, speciaal geschreven voor het
Leerorkest door Componist des Vaderlands Willem
Jeths.

De Week van de Lentekriebels is een
nationale projectweek voor het
basisonderwijs. De scholen geven een week
lang les over relaties en seksualiteit. Tijdens
deze projectweek wordt er schoolbreed in
groep 1 t/m 8 elke dag een les gegeven over
relaties en seksualiteit.
De Week van de Lentekriebels ondersteunt
kinderen van groep 1 t/m 8 bij hun relationele
en seksuele ontwikkeling waardoor zij leren
om verantwoorde keuzes te maken op het
gebied van relaties en seksualiteit. Dit draagt
bij aan een respectvolle samenleving en een
veilig en prettig leefklimaat, ook in de klas.
De Week van de Lentekriebels vindt landelijk
plaats in de derde week van maart, het begin
van de Lente. In 2016 is dat van 14 t/m
18 maart.

Groep 3 gaat naar de voorstelling
zeven sloten
in het Concertgebouw

De 10e Nationale
Pannenkoekdag wordt
één groot feest!
Nationale Pannenkoekdag is dit jaar nóg
feestelijker dan andere jaren. Op vrijdag 18
maart 2016 is het de 10e keer dat we dit feest
in Nederland vieren. Dit jaar doen groep 5 en
6 ook mee.
Op Nationale Pannenkoekdag bakken
basisschoolleerlingen in het hele land massaal
pannenkoeken voor ouderen.
Wij nodigen alle opa’s en oma’s uit om vrijdag
18 maart om 13.00 uur een pannenkoek te
komen eten.

Op vrijdag 18 maart is het zover:
de 29e Kunstschooldag!
De voorstelling gaat over Doortje die gaat
verhuizen en hierdoor haar vriendje zal gaan
missen. Het nieuwe huis heeft heel veel
kamers met heel veel sleutels. Maar waar is
toch de zevende sleutel van het nieuwe huis?
In Zeven sloten maken de leerlingen kennis
met de instrumenten van een bijzondere
rietkwintet: hobo, klarinet, saxofoon, fagot en
basklarinet. Ze worden actief betrokken bij het
verhaal. Samen met Lotte van Dijck en de vijf
musici van Calefax worden liedjes gezongen
over vriendschap, afscheid nemen, heimwee,
verdwalen en thuiskomen.

Bijna 6.000 8e-groepers en hun begeleiders
gaan op die dagen met de tram, bus en metro
op pad om drie verschillende kunstinstellingen
op één dag te bezoeken.
Maar liefst vijfendertig theaters, concertzalen
en musea werken belangeloos mee aan deze
bijzondere dag.

Voor deze activiteiten hebben we
nog hulpouders voor nodig!

Ieder jaar wordt de Grote Rekendag
georganiseerd. Het is een dag voor alle
basisscholen in Nederland (groep 1 t/m 8) die
helemaal in het teken staat van rekenen. En
dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook
daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan
sommen maken in je werkboek!

Tussen 9 maart en 20 april vormen alle
kinderen in Nederland tussen de zes en twaalf
jaar De Kinderjury 2016 en stemmen op hun
lievelingsboek van het afgelopen jaar.

De Grote Rekendag vindt plaats op woensdag
23 maart 2016. Het thema van deze 14e editie
is ‘Kijkje achter de code’ en sluit aan op de
nieuwe vaardigheden die passen bij de 21e
eeuw. De kinderen leren o.a.:

Op 12 juni worden de winnende boeken
bekend gemaakt tijdens de
Kinderboekenparade in Den Haag.

– zoeken naar regelmaat en patronen;

Zie voor meer informatie Kinderjury.nl

– systematisch werken;
– maken en lezen van symbolische weergaven;
– interpreteren en zelf ontwerpen van
codetaal

Wat kunt u doen:
Ook u kunt helpen om de komende weken nog
leuker te maken. Heeft u boeken in huis die
meedoen aan de Kinderjury? U herkent deze
boeken aan het volgende logo:

Het doel is kinderen onderzoekend te laten
rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht
op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen
leuk!

Cheraido en Jairo hebben afscheid
genomen van de Bijlmerdrie met een
gezonde traktatie!

Wij wensen hun veel plezier op hun
nieuwe school in België.

Zouden wij deze boeken gedurende deze
periode in de klas mogen gebruiken? Zo
hebben de leerlingen nog meer boeken
om uit te kiezen.
Ook thuis (extra) voorlezen werkt goed om
de kinderen enthousiast te maken én te
houden.
Bij voorbaat dank en veel (voor)lees
plezier!

