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Afsluiting IPC, groep 6, 7 en 8
Studiedag, alle leerlingen vrij
Staking, alle leerlingen vrij
Kangoeroewedstrijd

Beste ouders,
Zoals ik u deze week al berichtte sluit onze school op vrijdag 15 maart i.v.m. de landelijke
onderwijsstaking. Deze staking is nodig. En wordt mede daarom ook gesteund door alle directeuren
van de 19 Staij-scholen. Ook het bestuur van Staij heeft zich positief uitgesproken over de staking en
faciliteert leraren om die dag in Den Haag aanwezig te
zijn.
Wij hopen dat u begrip heeft voor de keuze van ons
team om deel te nemen aan de staking, ondanks dat het
voor u mogelijk lastig is. School dicht betekent kind
thuis. En dat is niet altijd makkelijk op te lossen,
bijvoorbeeld voor ouders die werken.
We hopen dan ook dat we u tijdig over ons besluit
hebben geïnformeerd.
Ik heb u in de mail gevraagd om aan te geven als de
stakingsdag tot problemen leidt. Doet u dit vooral.

En intussen loopt het onderwijs in de klassen gewoon door.
Groep 6, 7 en 8 sluiten komende donderdag IPC af. Komt u ook weer
naar de presentaties kijken? Of kijken? Er is inmiddels een betonnen
traditie, dat ouders tijdens de IPC-afsluiting zeer actief zijn! Kortom, we
zien u graag donderdag a.s.!

Met hartelijke groet,
Cissy Merison
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Nieuws uit groep 5

Jump in!!
Gezond blijven is heel belangrijk. Als je niet gezond bent, kun je ziek
worden. Je wil natuurlijk ook fit blijven. Dus eet fruit ( twee keer) en
groente.
Als je iets de eerste keer niet lust, moet je het zeker tien keer proberen
te eten. Misschien ga je het dan wel lekker vinden.
Sporten moet natuurlijk ook.
Maar het is ook super belangrijk om te slapen! Want als je niet
voldoende slaapt, kun je niet goed werken. Jouw lichaam heeft rust
nodig. En je kan dan niet goed sporten en opletten.
Water drinken is ook belangrijk, want je verliest water als je plast, zweet
en ademt. Je lichaam bestaat voor 70 % uit water.
Een snoepje of koekje mag soms ook wel. Maar niet altijd.
Een traktatie maken met groente en fruit kan heel lekker zijn. Je kunt
voorbeelden halen uit de traktatie waaier. Op dinsdag 26 februari was er een
les over gezonde traktaties.
Wij mochten met druiven en tomaatjes iets leuks maken, bijvoorbeeld een
rups of alien.
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Nieuws uit groep 6/7B

groep 6/7b: thuis oefenen
Wat kunt u thuis met uw kind oefenen?
Veel ouders vragen om huiswerk voor hun kind. Vooral tijdens de rapportgesprekken heb ik deze
vraag naar voren horen komen. Hieronder heb ik een aantal tips en ideeën:
technisch/begrijpend lezen
Om technisch lezen te verbeteren is het belangrijk dat uw kind veel leeskilometers maakt. Het advies
is om elke dag 15 minuten te lezen. Het is handig om zowel informatieboeken, verhalende boeken en
strips te lezen. Uw kind kan dan het beste een boek kiezen dat net iets boven zijn/haar niveau ligt en
wat ze interessant vinden om te lezen. Als u daarna vragen stelt over wat uw kind gelezen heeft,
wordt ook nog het begrijpend lezen geoefend. (vragen: Wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe?) Ook
kan uw kind woorden oefenen (flitsen) op internet:
http://www.neo4tx.nl/flits/
Lezen is ook goed voor de woordenschat, spelling en de taal van uw kind.

spelling / taal
De kinderen hebben allemaal een account van Taalzee.
Hierop kunnen de kinderen met verschillende aspecten
van taal en spelling oefenen.
www.taalzee.nl
Om met spelling te oefenen kan uw kind bij onderstaande
link de woorden flitsen en naschrijven.
http://www.neo4tx.nl/flits/

rekenen
Om goed te kunnen rekenen, is automatiseren erg belangrijk. Als een
kind het antwoord van een som snel kan zeggen, heeft hij/zij meer
ruimte om met de aanpak van de som bezig te zijn.
www.rekentuin.nl www.rekentoppers.nl
Om verhaalsommen te oefenen, kan uw
kind
het beste oefenen op:
www.redactiesommen.nl

3

Tussenstand ouderbijdrage

Onlangs hebben we u gevraagd om de ouderbijdrage voor dit schooljaar te betalen. We zijn deze
week de afschriften ingedoken om te kijken namens hoeveel leerlingen al is betaald en wat blijkt:
26 van de in totaal 122. Dat komt overeen met 21 procent oftewel ruim een vijfde.
Dat is een (goed) begin maar nog niet het hele werk. Ouders die al betaald hebben, hartelijk dank
voor uw bijdrage. En tegen alle anderen: u betaalt toch ook mee zodat we weer samen allerlei
gezellige feesten kunnen organiseren?
Met vriendelijke groeten,
De oudercommissie

Het mysterie van het schilderij….

Wie heeft het nog meer gezien? Ineens hing er voor de ingang van de Linnaeusschool een schilderij
aan de lantaarnpaal.. en wie was deze dame ook alweer? Ze had wel een bekend gezicht…
Groep 3/4 kwam dinsdagochtend voor dit raadsel te staan toen we van gym kwamen.
Ineens wisten ze het: Juf Cissy!! …..of nee toch niet…. Juf Elly!!
Wie zal het zeggen? Weten jullie het?

Juf Janneke
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