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Schrijven
Vanaf groep 2 krijgen de kinderen (voorbereidende) schrijfoefeningen. U en ik
hebben op een gegeven moment geleerd de losse letters aan elkaar te schrijven:
het verbonden schrift. Later, zo’n beetje vanaf groep 7,
ontwikkelen de kinderen steeds meer hun eigen handschrift.
Je kunt je afvragen of dit in onze 21e eeuw nog steeds zo
moet gebeuren. We gebruiken immers steeds meer de
computer en het toetsenbord.
Is het niet handiger om vanaf groep .?. het toetsenbord voor de kinderen neer te
zetten in plaats van het potlood en later de vulpen of fijnschrijver?
Om hier eens goed over na te denken en met de juiste argumenten wel of niet voor
een bepaalde methode te kiezen, volgt het team woensdag 8 februari vanaf 13.00
uur een workshop ‘Visie op schrijfonderwijs’. We houden u op de hoogte.
Kind op Maandag
De Bijbelverhalen gaan volgende week over:
Petrus, Jacobus en Johannes volgen, Lucas 5:1-11
De melaatse man, Lucas 5:12-16
De verlamde man, Lucas 5:17-26
en in de week daarna over:
Aren plukken op de sabbat, Lucas 6:1-5
Genezing op de sabbat, Lucas 6:6-11
De twaalf apostelen, Lucas 6:12-19
Nieuwe kinderen
Twee kinderen worden binnenkort vier jaar en maken de stap naar de basisschool:
Hiske Hoekstra is 4 februari jarig en Abel de Koning 5 februari! Hiske gaat naar
groep 1/2a van juf Truus en juf Connie en Abel naar groep 1/2b van juf Maartje en
juf Connie. Welkom op de basisschool, welkom op De Windroos!! We hopen dat
jullie heel veel plezier bij ons hebben.
Jarigen
31 januari
3 februari
4 februari
5 februari
5 februari
7 februari
7 februari
8 februari
8 februari
9 februari

Jana Nagtegaal
Donya Sultani
Hiske Hoekstra
Abel de Koning
Suzanne Bruijnes
Evi Vermolen
Luuk van der Weide
Jada de Kruyf
Rosanne van der Sar
Marline van Baal

7
6
1a
1b
5
5
6
6
7
2a

Adoptiekind, Kizza
Vorige week lag er een brief in de brievenbus van Kizza:

Groep 4 heeft een tekening gemaakt. Deze hebben we via de mail teruggestuurd
naar Kizza:

Belangrijke data
Maandag 6 februari
Maandag 13 februari
Donderdag 23 februari
Maandag 27 t/m vr. 3 maart
Donderdag 9 maart
Vrijdag 17 maart
Di. 28 en do. 30 maart
Donderdag 13 april
Vr. 14 en ma. 17 april
Vrijdag 21 april
Ma. 24 april t/m vr. 5 mei

-Start project ‘De Windroos Spelen’.
-Panelavond (heeft u zich al ingeschreven?)
-Inloopavond Project 18.00 – 19.30 uur.
-Voorjaarsvakantie.
-Studiedag – gr. 1 t/m 4 zijn vrij.
-Rapporten gaan mee naar huis.
-Tien minuten gesprekken.
-Paasviering. Continurooster: 14.00 uur vrij.
-Goede Vrijdag en Pasen: vrij.
-Sport en Speldag. Continurooster: 14.00 uur vrij.
Groep 1 t/m 4 tot 12.00 uur school.
-Meivakantie.

Contact:
Telefoon: 493269– website: dewindroos.scopescholen.nl – email:
dewindroos@scopescholen.nl
Wilt u spreken met de groepsleerkracht, de intern begeleider of de
directeur? Loop na de les even binnen, bel of mail voor een
afspraak.
De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 10 februari 2017

Kindervoorstelling in Maranathakerk
Inmiddels al vele jaren is het traditie dat er in de voorjaarsvakantie een
kindervoorstelling wordt georganiseerd in de Maranathakerk in Alphen aan den Rijn. Zo
ook dit jaar weer en wel op woensdag 1 maart a.s.. Dit jaar zal de voorstelling worden
verzorgd door het Vrolijk Theater. Jan Marcel Vellinga van het Vrolijk Theater is
buikspreker en goochelaar en zal samen met zijn poppen Paula en Bongo naar Alphen
komen. Zoals gebruikelijk is de toegang voor deze voorstelling gratis. Na afloop zal er
een collecte worden gehouden voor de onkosten. De voorstelling wordt gehouden in de
Maranathakerk, Jongkindt Coninckstraat 2 in Alphen aan den Rijn en begint om 15;00
uur. De zaal gaat open om 14:30 uur. Iedereen is welkom, jong en oud om deze geweldige
voorstelling bij te wonen.

Kom je ook bij ons ‘Aan Tafel’ in de Voorjaarsvakantie?
Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn van harte welkom in de Sionskerk aan de Meteoorlaan 2 op
dinsdag 28 februari, woensdag 1 maart van 9.30 – 12.00 uur en op donderdag 2 maart van 9.30 –
13.00 uur.
Het thema is ‘Aan Tafel’. Elke ochtend is er een
toneelstuk, een vertelling, we zingen met elkaar en je
kunt kiezen uit verschillende workshops!
De kids uit groep 7 en 8 hebben een eigen
Tienerprogramma! Voor drinken met iets lekkers wordt
gezorgd.
Lijkt het jou wat?
Kijk dan op www.sionskerkalphen.nl en geef je vandaag
nog op! De deuren gaan elke dag om 9.00 uur open en de
toegang is gratis.

