
Hallo allemaal
De eerste carnavalskrakers heb ik al gehoord. 
Nog even wachten en dan mogen we weer los. Ik heb er al zin in. 
groetjes juf Els
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Als je graag schaakt
Zaterdag tussen 10.00u -13.00u 
bibliotheek Nieuwe Veste, Molenstraat 6  
Gratis deelname | Iedereen is welkom, vooraf aanmelden niet nodig

Je hoeft niet superslim te zijn om te kunnen schaken, schaken maakt je slimmer. 
Je leert strategisch denken en vooruit plannen 
Wil je graag leren schaken maar weet je nog niet wat een loper mag, 
hoe een paard over het bord kan bewegen en hoe je jouw tegenstander dwingt tot overgave? 
Kom dan naar de bibliotheek waar je onder begeleiding van een aantal schaakgekke vrijwilligers van 
Schaakvereniging De Baronie de basisregels van de schaaksport kunt leren.
Beheers je de basisregels al maar wil je meer te weten komen over tactiek en strategie, of wil je gewoon 
lekker een potje schaken? Ook dan ben je welkom. Kom iedere zaterdag tot het einde van het jaar naar de 
bibliotheek, stel je vragen, speel je partijen, en verbeter je skills.

Boeken te koop
Van de kerstmarkt zijn nog veel boeken over. Voor €1,= kun je drie boeken kopen. 
Ze staan in de gang bij groep 7. Heb je interesse ga dan, na schooltijd,naar juf Els en zoek je boeken uit. 
Deze actie eindigt met de carnavalsvakantie. Kom dus snel!

Schooltijden
De schooldeuren gaan elke ochtend om 8.20 uur open. 
Dan mogen de kinderen naar binnen. 
Het is echt de bedoeling dat de kinderen om 8.30 uur in de 
klas zitten! In de middag gaat de school open om 13.05 uur 
en om 13.15 uur zitten de kinderen in de klas.
Van 8.30 uur tot 12.00 uur (op woensdag 12.15 uur) krijgen 
de kinderen les. Om ervoor te zorgen dat deze lestijd effectief 
wordt benut geven de leerkrachten tot 12.00 uur les en in de 
middag tot 15.15  uur. Daarna mogen de kinderen hun jas en 
tas gaan pakken op de gang en zullen naar buiten komen. 
We gaan hier de komende tijd goed op letten!

Box voor ideeën
Misschien heb je hem al gezien, bij het kantoor van juf Desi 
staat een box op het tafeltje. 
Deze box is gemaakt door Rowen, Yousra en Ece. 
Hier kan je een briefje met je idee instoppen om onze school 
nog mooier, gezelliger, beter en leuker te maken. 
Zet wel je naam erbij dan kan juf Desi contact met je opnemen.
Deze box mag door iedereen gebruikt worden. 
Dus alle kinderen maar ook alle volwassenen zijn uitgenodigd 
om mee te denken. We zijn benieuwd!



Tafelvierkantjes
Speciaal voor de kinderen van groep 4 die zo hard aan het oefenen zijn met hun tafeltjes.
Maar ook de andere kinderen mogen natuurlijk het spel spelen! En papa’s en mama’s mogen meedoen.
Zij kennen het spel misschien nog als ‘kamertje verhuren’. 

Nodig: Ieder een eigen kleur pen/potlood. Twee dobbelstenen. Een van de vier speelveldjes. 

Gooi met 2 dobbelstenen en voer de keersom uit. 
Eén kant van het passende vierkantje met het goede antwoord streep je aan met jouw kleur. 
Dan mag je tegenstander gooien en een streep zetten.
Wanneer je de vierde kant van een vierkantje hebt kunnen aanstrepen, mag je het hokje inkleuren. 
Wie het meeste vierkantjes heeft kunnen inkleuren wint het spel.


