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Algemene informatie
Tijdens de week van de kunst stond kunstenaar Burton Morris centraal. Leerlingen leerden wie
hij is en maakten kennis met zijn kunststijl. Burton Morris (geboren in 1964) is
een Amerikaanse Pop kunstenaar vooral bekend om zijn gedurfde, grafisch pop art schilderijen
en afbeeldingen van diverse moderne pictogrammen. Zijn onderwerp omvat alledaagse
voorwerpen die de populaire cultuur van vandaag uitbeelden. Zijn onderscheidende stijl wordt
gekenmerkt door stralende contouren en levendige kleuren in al zijn kunst.
In de rubriek ‘Nieuws vanuit de groepen’ kunt u onder andere lezen wat de leerlingen zoal
gedaan hebben rondom dit thema.

Nieuws vanuit de groepen
GROEP 1/2a
Op 13 november hebben we de voorstelling gegeven voor alle
ouders van onze groep. Er kwamen ook opa’s en oma’s
kijken. We vonden het erg leuk en ook spannend om te doen.
We hebben liedjes gezongen op de melodie van de
muziekmethode: “123 Zing “: De kriebelbeestjesdans, Lopen,
lopen, het Zoemlied en Mijn bericht.
We hebben ook de Engelse woorden over Herfst opgezegd en
een aantal kinderen lieten een stukje breakdance zien.

GROEP 1/2b
In groep 1-2b hebben we de afgelopen weken gewerkt rond
het thema kunst. We hadden een museum in de klas met
zelfgemaakte kunstwerken en we hebben het gehad over
bijbehorende themawoorden.
We hebben de letter m geleerd, kunstkralenplanken
gemaakt, gebeurtenissen op logische volgorde gezet en
geoefend met kleuren mengen. In de laatste week van het
thema kunst hebben wij een kunstwerk gemaakt van de
kunstenaar Burton Morris.
Wij zijn ook aan de slag geweest met cijfers. Alle kinderen kregen een kaart met een cijfer van 1
t/m 11 erop en de opdracht was om op de juiste volgorde te gaan staan van 1 t/m 11. De
kinderen konden hierbij elkaar helpen en het is gelukt!
Tot en met 5 december staat het thema sinterklaas centraal.
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GROEP 3/4
Burton Morris was de kunstenaar van wie we deze week kunst
hebben gemaakt. Hij werkt met zwarte dikke lijnen. Je ziet bijna
niets wit. Hij gebruikt felle kleuren. Hij maakt eenvoudige vormen.
Deze punten hebben wij terug laten komen in onze eigen
kunstwerken: we hebben kunstwerken van klei gemaakt,
bijvoorbeeld standbeelden, konijnen en appels. Deze hebben we
na het drogen ingekleurd met stift. Natuurlijk wel eerst zwarte
lijnen gezet. Ook hebben we op een zwart blaadje gekleurde lijnen
uitgekrast: dit is de omgekeerde versie.
Gelukkig heeft groep 3 net die week de letter ‘u’ geleerd, anders
was het een ‘knstweek’. Ook met buitenspelen is er een mooi
museum gemaakt.

GROEP 5
Dit schooljaar zijn we in groep 5 gaan werken met de methode Staal voor
spelling en taal.
Bij spelling werken we met categorieën dat deden we altijd al maar nu worden alle
categorieën ondersteund met gebaar en afbeelding.
We hebben elke dag een dictee en kijken het zelf na, als de kinderen dit heel goed
doen kunnen ze een nakijk-10 verdienen, dit houden we bij in een grafiek. Na het
dictee bespreken we de categorieën.

GROEP 6/7
…is een schilder hij gebruikt dikke lijnen, hij gebruikt felle kleuren en
gebruikt popart. We kregen de opdracht dat we zelf een tekening
moesten maken dit mocht in je eentje of met z’n tweeën. We
mochten stemmen welke het mooiste waren. Het waren er 3 en die
mogen in de grote zaal hangen. De andere tekeningen hangen we in
de klas.
Geschreven door Arda & Vera

GROEP 8
Op 4 november zijn we bij meester Tom geweest. Dat was onze oude
leraar in groep 7. We hebben daar dingen gemaakt, zoals: tassen,
programmeren, zenuwspiraal en zonne-energie.
Het is in Zevenaar bij het Liemers College. Daar werden we gebracht
door de ouders van groep 8. Dat is een middelbare school waar je
ook leuke dingen kunt maken en kan doen. Er waren vrijwilligers die
ons bij het solderen hielpen. We gaan er nog 3 keer heen. We
vonden het maken heel erg leuk en de vrijwilligers waren heel
aardig.
Geschreven door Luke en Indian.
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Overig nieuws
Sint en Pieten zullen basisschool Toermalijn op donderdag 5 december komen
bezoeken.
Nadat de ouders hun kind ’s morgens naar binnen in de klas hebben gebracht,
kunnen de ouders buiten wachten om Sinterklaas en Pieten aan te zien komen.
De kinderen komen met de leerkracht ook naar buiten om de Sint en Pieten te
ontvangen en blijven bij de groep en leerkracht staan.
Op donderdag 5 december hoeft uw kind geen eten en drinken mee te nemen voor in de
ochtendkring. Voor de lunch wel graag eigen eten/drinken meenemen.
Op 6 december start de school om 9.30u.
In de groepen 1 t/m 4 mag uw kind een stukje speelgoed meenemen dat uw kind van
Sinterklaas heeft gekregen. In de kring mag elk kind hierover vertellen.

Even alvast wat data voor de kerstperiode:
 Op woensdag 11 december 2019 gaan we weer schaatsen. Van
11.00 tot 12.00 uur hebben we de beschikking over de ijsbaan. Na
afloop is er weer een oliebol en warme chocolademelk.
Het is de bedoeling dat de kinderen om 12.15 uur op de ijsbaan worden
opgehaald. Voor de groepen 1 t/m 4 zullen er intekenlijsten zijn met
een verzoek voor het vervoer, de groepen 5 t/m 8 gaan lopen.
 Op donderdag 19 december van 17.00 tot 18.30 uur sluiten we de
kerstperiode weer af met een diner.
Nadere informatie over beide onderwerpen volgt zo spoedig mogelijk.

Even voorstellen…
Mijn naam is Jelle Jansen. Ik ben 22 jaar oud en woon in Duiven. In
mijn vrije tijd kijk ik graag naar films en volg ik veel verschillende
sporten. Onlangs ben ik afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs aan
de pabo in Nijmegen. Tijdens mijn opleiding heb ik mijzelf
gespecialiseerd in het jonge kind, omdat ik dit de leukste doelgroep
vind. Het is erg mooi om te zien hoe puur en spontaan jonge kinderen
nog zijn.
Sinds begin november ben ik werkzaam in groep 1/2a op de donderdag
en vrijdag. Ik kijk terug op een leuke eerste maand en hoop er een
goed gevolg aan te geven. Mocht u vragen hebben of kennis willen
maken, kom dan gerust een keer langs!
Met vriendelijke groet,
Jelle Jansen

Belangrijke data
Donderdag 5 december
Vrijdag 6 december
Maandag 9 december
Woensdag 11 december
Donderdag 19 december
Donderdag 19 december
Vrijdag 20 december

Sinterklaas op school
9. 30 uur start school
Anita Ketelaar van CJG
Schoolschaatsen
12 uur vrij
Kerstdiner
Studiedag team

Speelgoed mag mee!
Vanaf 8.20 uur
11.00 – 12.00 uur
i.v.m. kerstdiner
Van 17.00 – 18.30 uur
Alle leerlingen vrij!
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