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Beste ouders en verzorgers,
Ik hoop dat u ook heeft genoten van Carnaval op onze school op vrijdag
21 februari. Wat was het leuk met de prachtig versierde wagentjes in de
optocht, de onthulling van prinses Zoë en adjudant Naomi, de leuke
optredens van de groepen, de verklede kinderen, de dansgarde, enz.
Prachtig om te zien hoe onze school Carnaval samen met de Schuumneuzen zo feestelijk heeft neergezet. Ik ben er hartstikke trots op.

AGENDA

Ook trots ben ik op het buitenschools sporten dat vanaf 4 maart weer

Maandag 2 maart; Start Maart Mediamaand.

door Willi van Bindsbergen georganiseerd gaat worden. Hoe mooi is het

Maandag 2 maart; Bieb bezoek groep 4-5

dat de kinderen van groep 2 tot en met 8 hier twee keer in de week

Dinsdag 3 maart; Groep 8 minilesjes
Liemers College Didam; FIETS MEE!

gratis gebruik van kunnen maken.
Trots ben ik op de schoolbibliotheek die we in eigen beheer hebben en
waar ook boeken voor thuis geleend kunnen worden. Trots op de mooie
raamstickers gemaakt door Karien van Lieverdeliefste. De stickers zijn
zeer binnenkort op de binnenramen bij de trap en de reproruimte te
bewonderen. Trots op de ouders en verzorgers die allemaal hun steentje
bijdragen voor onze school. Trots op de zeven nieuwe kinderen die sinds
de kerstvakantie gestart zijn in de groepen 3 tot en met 7.
En supertrots op de grote ‘aanwas’ in groep 1.

Woensdag 4 maart; Start naschools
sporten groep 2-8, 14.15-15.15 uur
Dinsdag 10 maart; 9:00—11:30 Technieklokaal groep 8; FIETS MEE!
Donderdag 12 maart; Korfbalclinic groep
3 t/m 8
Donderdag 15 maart; Uiterlijke aanmelddatum voortgezet onderwijs
Maandag 16 maart; MR vergadering
Dinsdag 17 maart; Ans Wolters jarig

Ja, hoe blij kun je zijn als directeur…….

Donderdag 19 maart; Korfbal clinic groep
3 t/m 8

Dank jullie wel allemaal!

Maandag 23 maart; groep 8 musical
workshop
Dinsdag 24 maart; Grote Rekenochtend

Hartelijke groeten, Mandy van Ampting

Dinsdag 24 maart; Groep 6-7-8 gastles:
Bank in de klas
Woensdag 25 maart;
Studiedag LiemersNovum
Alle leerlingen zijn vrij!

Technieklokaal groep 8

Donderdag 26 maart; Groep 8 gastles 2e
wereldoorlog

De derde bijeenkomst bij het Technieklokaal komt er alweer aan! Op

Maandag 30 maart; groep 8 musical
workshop

dinsdag 10 maart gaat groep 8 weer van 9 uur tot 11:30 uur aan de slag
met techniek. De kinderen moeten deze dag met de fiets naar school

komen, want de groep fietst samen naar Zevenaar.
Kuikens in de klas
16 tot 20 maart zijn de kuikens van het NME weer op bezoek in groep
1-2. Onderwerpen die aan bod zullen komen: Binnen in een ei; de kip en
het ei maar ook wat eten kuikens en kippen.
We kijken uit naar het bezoek!
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Musical workshops van Kunstwerk
Vanaf 23 maart zal groep 8 een aantal keer op maandag een musical workshop krijgen. Deze workshops worden
op school gegeven en vinden plaats op 23 maart, 30 maart, 6 april en 20 april. In de workshops wordt met de
leerlingen geoefend voor hun musical uitvoering aan het eind van het jaar.

Grote rekenochtend
Dinsdagochtend 24 maart zijn we de hele ochtend van groep 1 t/m 8 aan het werk met rekenopdrachten. Het is
een ochtend van onderzoekend leren en speelse opdrachten. Een ochtend die laat zien dat rekenen meer is dan
alleen maar sommen maken. Een ochtend die laat zien hoe leuk rekenen is! Wij hebben er zin in!
Maart Mediamaand
Taal is er in verschillende vormen: gesproken taal (spreken en verstaan), geschreven taal (lezen en schijven) en
gebarentaal (begrijpen en 'spreken'). Vanaf je geboorte ben je direct bezig met communiceren. Baby's kunnen nog
niet praten, maar ze kunnen wel door middel van geluiden, lichaamstaal en gebaren veel kenbaar maken. Ook
gaan zij steeds meer reageren op de mimiek en het stemgeluid van degene die tegen ze praat. Naarmate je ouder
wordt, leer je gesproken taal begrijpen en zelf spreken. Zodra je ouder bent, krijg je ook te maken met geschreven
taal. Je wordt voorgelezen uit (prenten)boeken en als je in groep 3 zit, leer je zelf deze geschreven taal lezen en

schrijven. Naast de gesproken en geschreven taal zijn er nog meer dingen die de communicatie beïnvloeden. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan je mimiek, lichaamstaal en intonatie. Tijdens de Maart Mediamaand van 2020 duiken we in
dit interessante onderwerp. We stappen de tijdmachine in om iets te leren over een stukje geschiedenis, we
worden ons bewust van onze eigen manier van communiceren en die van de rest van de wereld. Tot slot onderzoeken we welke communicatiemiddelen er zijn en misschien nog wel komen. Dit allemaal gekoppeld aan leuke
opdrachten en werkvormen. De maart mediamaand is dit jaar voor de groepen 3 t/m 8. De leerkrachten plannen
zelf in welke opdrachten zij geschikt vinden voor hun groep.
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Jongeren ontdekken techniek op de
Techniekdag de Liemers
Zevenaar, februari 2020
Techniek heeft de toekomst! Wist jij bijvoorbeeld dat techniek de motor is achter het realiseren van
klimaatdoelstellingen? Of neem de zorg. Uitvoering vindt steeds meer thuis plaats en dat is alleen mogelijk met de juiste techniek. Nu kiezen voor een technische opleiding is kiezen voor een toekomstbestendige baan met goede arbeidsvoorwaarden.
Techniekdag de Liemers op zaterdag 18 april
Op zaterdag 18 april a.s. vindt weer de Techniekdag de Liemers plaats. Doel van de Techniekdag is
kinderen in de leeftijd van 9 tot 14 jaar spelenderwijs in aanraking te laten komen met techniek.
Deelnemende bedrijven en onderwijsinstellingen laten op de Techniekdag door middel van doeactiviteiten zien hoe leuk en breed techniek is. Alle aspecten en niveaus komen deze dag aan bod: van
timmeren tot experimenteren in een laboratorium en van autoschadeherstel tot programmeren van een
robot.
Locatie en tijden
De Techniekdag op zaterdag 18 april vindt plaats bij Müller European Truck en Trailer Care aan de Dijkgraaf 24 in Duiven. De Techniekdag is geopend van 10.00 tot 16.00 uur en is voor iedereen gratis
toegankelijk. Aanmelden is niet nodig.
Meer informatie over deze dag vind je op www.techniekdag.nl/techniekdag-de-liemers.
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