Wecycle
Wij zijn gestart met het derde jaarthema. De komende weken werken wij vanuit het thema Wecycle.
De aftrap van dit nieuwe thema was woensdag 20 maart, de kinderen hebben deze dag meegedaan met
de opschoonactie van de Gemeente Steenbergen. Voor meer informatie kunt u op de link klikken:
https://kijkopsteenbergen.nl/nieuws/nieuwe-veste-bijt-het-spits-af-in-opschoonactie.html
Op woensdag 29 mei sluiten wij dit thema af met een open avond voor alle kinderen, ouders, vrienden en
familieleden. U krijgt hier nog informatie over.

Sportcourt
Wat zijn wij trots! Vanaf nu hebben we een prachtig sportcourt op ons grote speelplein. Dit sportcourt
sluit aan bij onze visie ten aanzien van bewegend leren en de gezonde school. Kinderen leren door
bewegen ook samen te werken en om te gaan met spelregels en afspraken tijdens de activiteit.

Bewegend leren
Bewegend leren is één van de speerpunten van onze school. Dit zie je dan ook wekelijks terug tijdens de
lessen. Op dit moment kunnen de kinderen in de gang op school de tafels van 3 en 4 oefenen door middel
van hinkelen. De bovenbouw is op het plein druk in de weer met omtrek, oppervlakte en inhoud.

Leer- & Veerkracht
De afgelopen weken hebben de kinderen in de groepen geoefend met aandacht, rust en ruimte. Zo
hebben zij de opdracht oogcontact en de opdracht knuffelen gehad. Vraag hier gerust eens naar bij de
kinderen. Het doel is dat de kinderen leren om sociale relaties te koesteren.

Oproep werkgroep hoofdluiscontrole
Iedere maandag na de vakantie, of wanneer er hoofdluis is geconstateerd, worden de kinderen
gecontroleerd op hoofdluis. Wij zijn op zoek naar één ouder die zich hierbij aan wilt sluiten. Heeft u
interesse en wilt u ons hierbij helpen? Dan kunt u contact opnemen met Paulien Scherpenisse, de
leerkracht van groep 5-6 paulien.scherpenisse@bsdenieuweveste.nl

Bezoek museum vanuit Erfgoed Brabant
Afgelopen dinsdag is groep 5/ 6 naar het museum geweest. Het thema was: “op stap met Jet en Jan, jong
in het jaar 1910.” Een aantal kinderen hebben een stukje geschreven over het bezoek:
Ik vond het heel leuk in het museum vooral het koffie malen, sokken maken en wegen. Het wassen van
kleding vond ik iets minder leuk omdat het zeep niet erg lekker rook. Griffel, dat is een pen van de jaren
1910 als je te hard drukte piepte het vooral! Jenny, groep 6
Ik vond het echt heel leuk daar en het wassen niet echt en het leukste vond ik het spel en koffie maken. Ik
zat in een leuk groepje en het museum was ook leuk. Andere vonden sokken dicht maken leuk en ook het
spel en dat vond ik ook. En het was het Jet en Jan museum en in het museum kon je sokken stoppen, koffie
maken, spel, wegen, wassen en schrijven. Floor, groep 5
Het was leuk, er waren veel leuke dingen. Er was een spelletje en afwassen was ook leuk, maar wat niet
leuk was is het sokken naaien en koffie maken. Mohamad, groep 6
Het museum was erg leuk. Wegen, sokken stoppen, wassen, ganzenbord, schrijven, koffiemalen hebben
we gedaan. Siem, groep 5
Het museum was heel leuk en leerzaam. Je kon er ook dingen doen wat Jet en Jan zouden doen.
Bijvoorbeeld wassen, wegen, sokken stoppen, ganzenborden, koffie malen en met een griffel schrijven. Ik
vond zelf het wassen het leukst en sokken stoppen ook, eigenlijk vond ik alles even leuk. Bram, groep 5

Activiteiten in april
2 april
5 april
10 april
11 april
12 april
16 en 17 april
18 april
19 april
20 april t/m 5 mei

fietsencontrole groep 7
theoretisch verkeersexamen groep 7 en scholenconcert 'samen muziek maken
geblazen' groep 5/ 6
inloopspreekuur CJG (verzet van 9 april)
praktijkexamen verkeer groep 7
Koningsspelen / mini Roparun
IEP eindtoets groep 8
Pasen op school (informatie volgt van de werkgroep)
kinderen vrij, Goede Vrijdag
vakantie

