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belangrijke data . . . . .
Vrij
Maa
Din
Woe
Maa
Maa
Woe
Maa
Maa
Vrij
Don
Vrij
Maa

30 maart
2 april
3 april
4 april
9 april
9 t/m 13 april
11 april
16 t/m 20 april
16 t/m 20 april
20 april
26 april
27 april
30 april t/m 11 mei

Goede vrijdag, alle leerlingen vrij
Tweede Paasdag, alle leerlingen vrij
Circusvoorstelling/afsluiting IPC groep 1 t/m 4
Bezoek aan Artis groep 1, 2, 3
Praktijk verkeersexamen groep 8
Week van de NSA-afsluitingen
Open ochtend
Week van de Cito-eindtoets groep 8
Week van de Entree-toets groep 7
Koningsspelen, groep 1 t/m 4
Sportdag, groep 5 t/m 8
Koningsdag, alle leerlingen vrij
Meivakantie

mededelingen van de directie . . . .

Beste ouders/verzorgers,
Op dit moment wordt weer de laatste hand gelegd aan het nieuwe NSA programma voor periode 3.
Het belooft weer een ambitieus aanbod te worden van culturele en sportieve activiteiten, met als doel
dat kinderen hun talenten kunnen ontdekken en mogelijk verder ontwikkelen.
Tien weken lang krijgen ze gratis de kans om in kleine groepen, onder leiding van een specialist een
bepaald gebied (vioolspelen, schaken, turnen, zaalhockey e.d.) te leren kennen.
Soms ontdekken we een bijzonder talent, dat gebeurde eens bij judo…Maar veel belangrijker is dat
onze kinderen breed kunnen kennismaken met al hun mogelijkheden!
Kinderen zijn meer dan taal en rekenen; en kunnen veel meer dan we ooit op een Cito kunnen meten!
Maar op de Linnaeus zíen we dat wel, de rijkdom buiten de gebaande paden. En we bieden die
rijkdom aan. Dit alles is niet gewoon. Het is bijzonder.
Er is geen school in Oud Oost met zo’n breed en uitgebreid naschools programma als de Linnaeus.
We willen u daarom ook vragen om zorgvuldig met uw kind te bekijken wat bij hem of haar past…dat
begint bij: “Vind je het leuk? Heb je er (10 keer!) zin in?”
Zo houden wij enthousiaste deelnemers aan de workshops. En juist dát geeft ons de energie om er
ook deze keer weer zoveel tijd, geld en moeite in te steken dit voor hen te organiseren!
Ik wens u een fijn lang weekend. Vrolijk Pasen.
Met hartelijke groet,
Cissy Merison - Directeur Linnaeusschool
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Mededeling
Helaas stond er in de vorige nieuwsbrief, nr. 26 een fout bij de belangrijke data. Bij woensdag 4
april, bezoek Artis, stond dat groep 4 ook zou gaan. Maar dit is niet zo. Allen groep 1, 2, en 3 gaan
naar Artis.

Nieuws uit groep 2/3 – De Grote Rekendag

Gisteren heeft onze klas samen met de hele school meegedaan aan de grote rekendag
Groep 7 en 8 hadden een mooie spreuk voor ons voorbereid. Ze hadden hem alleen in stukjes
geknipt en op grote dozen geplakt. We mochten om de beurt proberen om de goede zin te vinden.
Dat was niet makkelijk. Met een tip van Amina van groep 4 kwamen we gelukkig op de goede weg en
na veel ge-reken kwam er een mooie tekst tevoorschijn.
Toen gingen we naar de klas waar we samen met groep 1/2 groepjes vormden en allemaal
rekenspelletjes gingen doen. Er waren nog een paar lieve moeders die kwamen helpen.
We gingen handdoeken vouwen, allemaal spullen sorteren, proberen hoeveel wc-rolletjes en blokken
in een doos passen en ook nog een heel grappig spelletje met fiches.
’s Middags gingen we in de speelzaal nog een kwartetspel doen.
Het was een hele leuke dag
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Nieuws uit groep 4 – De Grote Rekendag

Nadat we in de hal de gezamenlijke opening hadden gehad, zijn we terug gegaan naar de klas. In de
klas hebben de kinderen zelf 4 groepjes gemaakt. We hadden namelijk 4 onderdelen in het circuit.
1. Netjes vouwen. Er waren doeken die op dezelfde manier opgevouwen moesten worden als de
omtrek op het papier. Daarna moesten de kinderen zelf nog manieren vinden om de doeken
op te vouwen. Er moest ook nog gemeten worden hoe hoog de doeken waren wanneer ze op
dezelfde manier waren opgevouwen en op elkaar lagen.
2. Netjes in een doos. De kinderen hadden 24 blokjes en ze moesten die op verschillende
manieren netjes in een doos zien te krijgen.
3. Doos inpakken. Hoeveel wc-rollen passen er in een grote en in een kleine doos. We hebben
niet genoeg wc-rollen om de hele doos te vullen. Dus hoe moeten we dat dan aanpakken?
4. Op de chromebook waren er foto’s te zien die een x-som bevatte. De kinderen moesten goed
kijken en de x-som op hun antwoordblad zien te vinden.

In de middag hebben we eerst een kahoot gedaan met rekenvragen. Ouissal had bij de kwis de
meeste punten gescoord.
Daarna was de opdracht om van papierenstroken een toren te bouwen. De eerste 5 minuten moesten
de kinderen zelf nadenken over hoe ze dat gingen doen. Na 5 minuten konden ze een tip van de juf
krijgen om verder te komen.
Er zijn mooie torens gebouwd. En het leuke is, ze zijn allemaal verschillend.

3

Vrolijk Pasen!
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