
Hallo allemaal
Volgende week is er geen weekbrief omdat ik met groep 8 mee op kamp mag! 
Spannend! groetjes juf Els
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Jarig: 
27 mei Sahil groep 1/2B
28 mei Nina groep 1/2A
31 mei Rosalie groep 5
1 juni Riyan groep 6  
4 juni Abdirahman groep 8  
6 juni Jeslyn groep 5  

gefeliciteerd!!!

Groep 1-2B
We hebben met meneer Casper geoefend met de letter a van appel.
En we wisten al heel veel woorden en namen waar die letter in zit! 
In de speelzaal speelden we een spel met een wolf die de kinderen moest 
pakken en daardoor konden we allemaal heel snel en goed rennen!

Weerijsdag Dis-ney waar he?!
Wat een fantastische Weerijsdag was dat!  
We hebben veel ontdekt en proefjes gedaan 
en de gekke uitvinder van Mad Science was fantastisch.  
Hij werkte met vuur en ijs en maakte zelfs vuurwerk zonder knallen!

Ontruimingsoefening
De Bedrijfshulpverlening van de scholen moeten minimaal 1 keer per jaar 
een onverwachte ontruimingsoefening houden.  
Na twee gewone oefeningen was het nu tijd om deze oefening uit te voeren. 
Behalve de bhv-ers wisten de leerkrachten en de kinderen niet dat het zou gebeuren.
Fijn te merken dat de kinderen en leerkrachten precies wisten  
wat er van hun verwacht werd. De oefening is dan ook goed verlopen.  
Er is in de klas erna nog even over gesproken. Toppie!; tot een volgende oefening.

Dorst, dorst, dorst
Het wordt steeds warmer. Het zonnetje gaat steeds meer schijnen. De zomer komt eraan! 
In de lokalen kan het op warme dagen best warm worden. Het is dan belangrijk om goed te 
drinken. Daarom mogen de kinderen van thuis een eigen afsluitbare beker meenemen, die 
met water gevuld kan worden. Deze kan in de klas op tafel blijven staan.

Groep 3
Het was natuurlijk ontzettend leuk om kikkerdril in de klas te hebben.
De kinderen hebben met veel belangstelling de metamorfose gevolgd van kikkerdril tot kikkertjes.  
Daarna hebben we de kikkertjes terug gezet in de natuur. Dat was spannend.



Hou alle kinderen veilig met het nieuwe preventiefilmpje van de politie ‘Samen slim met Simon’
Jaarlijks raken er in Nederland duizenden kinderen vermist,  
toch zijn er manieren om de kans op een vermissing aanzienlijk te verkleinen.  
Vaak begint dit bij het kind zelf.

Naar aanleiding van de Dag van het Vermiste Kind op 25 mei heeft de politie in samenwerking 
met AMBER Alert een nieuw preventiefilmpje voor kinderen ontwikkeld.  
Dit om hen te leren hoe ze zichzelf kunnen beschermen tegen een mogelijke vermissing  
of ontvoering.

In het preventiefilmpje ‘Samen slim met Simon’ neemt Simon de kinderen mee op tocht.  
Op een ludieke manier krijgen ze simpele, maar mogelijk levensreddende, tips aangereikt.  
Deze vuistregels zijn uitgewerkt door vermissingsexperts van de politie.

Omdat het erg belangrijk is dat ieder kind weet hoe het zichzelf veilig kan houden, vragen we aan 
jullie, en aan alle andere basisscholen en ouders in Nederland, om het filmpje te bespreken.

25 Mei: Dag van het Vermiste Kind

www.amberalert.nl/downloads/press/media/video/samen-slim-met-simon.mp4 
of  https://www.youtube.com/watch?v=xDmp3kbqxKY


