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Belangrijke data
3 dec
4 dec
5 dec
5 dec
9 dec
19 dec
19 dec
20 dec

Groep 1 t/m 4 voorleesavond met
pieten.
Sinterklaastentoonstelling voor alle
groepen 12.30 -12.45 uur.
Sinterklaas op school. Alle kinderen
12.30 uur uit.
Schoolmaatschappelijk werk
aanwezig.
Studiedag, alle kinderen vrij
Kleuters kerstkaarten brengen bij
verzorgingstehuis ‘De Tuinen’.
Kerstdiner op school
Kinderen 12.30 uur uit

Studiedag 25 maart 2020
De leerkrachten hebben op deze dag een
herhalingscursus van de Kanjertraining. Alle
kinderen zijn deze dag vrij.

Speculaaspoppen
Wat heeft iedereen zijn best gedaan om de
poppen te verkopen! De actie heeft ruim €900
opgeleverd voor Stichting Hulp Letland. Hiermee
kunnen de kinderen in Letland ook een mooi
kerstfeest vieren en wordt de school daar
opgeknapt. De speculaaspoppenactie heeft ook
voor onze school ruim €900 opgebracht.

Schooltuin
De groepen 6 en 7 zijn de afgelopen periode naar de
schooltuin geweest. Daar hebben ze onder andere in
de tuin gewerkt, een speurtocht gedaan en de
kinderen zijn op spinnenjacht geweest. De lessen
worden ontworpen in samenwerking met alle scholen
uit Bleiswijk en sluiten aan bij de seizoenen.

Kerst - kinderkoor
Ook dit jaar hopen we dat er weer een
kinderkoor zal optreden in de Dorpskerk tijdens
de kerstmarkt op woensdag 11 december om
16.00 uur en 16.30 uur.
Hiervoor nodigen we alle kinderen van groep 3
t/m 8 uit om mee te zingen.
Er is nog één oefenmoment op maandag 9
december (studiedag!) van 13.30 - 14.30 uur
in de Dorpskerk (Kerkstraat 4
Aanmelden is niet noodzakelijk maar mag wel.
Voor De Wiekslag bij Suzanne v/d Neut, de
moeder van Pieter (groep 1), Elise (groep 4) en
Eva (groep 6).

Sinterklaas
De kinderen zijn druk bezig met de
voorbereidingen voor 5 december.
Graag willen we ook dit jaar alle ouders,
verzorgers en belangstellenden uitnodigen voor
de sinterklaastentoonstelling op woensdag
4 december van 12.30 - 12.45 uur. U kunt dan in
alle klassen ons creatieve werk en onze surprises
komen bekijken.
Op donderdag 5 december hopen we Sinterklaas
met zijn Pieten te ontvangen om samen met
hem zijn verjaardag te vieren. Om 8.25 uur gaan
de kinderen eerst naar hun klas, waarna ze om
08.30 uur met de leerkracht naar het
schoolplein gaan voor de ontvangst van de Sint.
Natuurlijk bent u als ouder hartelijk welkom om
met ons mee te vieren en te zingen. We willen
wel vragen of u achter de kinderen wilt gaan
staan, zodat zij alles goed kunnen zien. Die
ochtend gaan groep 1 t/m 4 zijn verjaardag
vieren en misschien krijgen zij wel een
cadeautje. De kinderen van groep 5 t/m 8
maken thuis een surprise voor een klasgenootje
en gaan deze samen, in hun eigen groep, gezellig
uitpakken.

Kerstviering 2019
Sinterklaas is net aangekomen, maar toch zijn de kerstvoorbereidingen op school al in volle gang. Om
rekening te houden met de kerstdrukte en -planning binnen jullie gezinnen, families en op het werk geven
we hierbij alvast informatie voor het Kerstfeest op school.
Graag nodigen wij alle kinderen van De Wiekslag uit voor het Wiekslag-kerstdiner op
donderdag 19 december. Nadere informatie over de voorbereiding en eventuele verdere invulling van de
avond ontvangt u na de Sinterklaasviering.

Robotvoetbal

KleuterLab

Op 12 november kregen zo'n 900 leerlingen van het
Spectrum een demonstratie robotvoetbal van het
team Tech United van de Technische Universiteit
Eindhoven.
De voetbalrobots werden afgelopen zomer in
Sydney wereldkampioen! Het ontwikkelingsteam is
een multidisciplinair team van (oud-)studenten,
PhD's en medewerkers van de TU die zich
bezighouden met de ontwikkeling van de robotica.
In de Oostermeerhal was een klein voetbalveld
gecreëerd waar studenten en docenten van de TU
uitleg gaven over de voetballende robots. De
universiteit hoopt met deze demonstraties kinderen
te interesseren voor robotica en dat is zeker gelukt!

Na de herfstvakantie zijn we bij de kleuters
gestart met KleuterLab. KleuterLab stimuleert
het onderzoekend leren bij kleuters. Jonge
kinderen zijn van nature onderzoekers. Ze
deinzen niet terug voor experimenten, sterker
nog het kan soms niet gek genoeg!
KleuterLab is gebaseerd op de didactiek van het
onderzoekend en ontwerpend leren. Vanuit een
themakaart wordt er een probleem geschetst.
Leerlingen worden daarbij gestimuleerd om zelf
actief kennis te vergaren en tot oplossingen te
komen door vragen te stellen en onderzoek te
doen.

De demonstratie sluit naadloos aan bij het
onderwijskundig beleid van het Spectrum, waarbij
ICT is gekozen als één van de vier belangrijke
speerpunten voor goed toekomstgericht onderwijs.








Kleuterlab:
stimuleert meerdere vormen en ordes
van denken;
sluit aan bij de 21-eeuwse vaardigheden;
gaat uit van de door de leerlingen zelf
geformuleerde leerdoelen;
schept ruimte voor eigenheid en creatie;
kan op eigen ontwikkelniveau en
verwerkingswijze
en maakt leren nog leuker!

Kleuterlab sluit aan bij de ‘o’ van COBI, namelijk
onderzoekend leren. We hopen gave dingen te
ontdekken en te creëren met onze kleine
onderzoekers!

Mad Science
Op woensdag 20 november kwam één van de Mad Science professoren een spectaculaire show geven. Op
een interactieve manier zijn de kinderen bezig geweest met wetenschap en techniek. Na afloop van de show
zijn er inschrijfformulieren meegegeven; zo kunnen zij zich opgeven voor de naschoolse cursus.
Bij de naschoolse cursus worden de kinderen vanaf 16 december zes weken lang iedere maandag
meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes en demonstraties! Elke week staat een
nieuw thema centraal en zal de professor de wetenschap en techniek die daarachter zit uitleggen. Natuurlijk
gaan de kinderen ook zelf aan de slag als echte wetenschappers. Ze produceren zelf aardschokken, bouwen
een eigen thermometer, en krijgen een air-pump rocket mee naar huis!

