Agenda
Verkeersexamen groep 7
Theorie
Di 29 mrt
Studiemiddag
Do 7 april
Kinderen vrij om 12.00 uur!
Sterjournaal
Ma 11 april
NB:
Gaat niet door:
 Ouderavond 30 mrt
 Voorjaarsmarkt 6 april
Schuift door naar begin 22/23
Wordt feestje rond 25-jarige
bestaan van de school.

28 maart 2022

Wonderlijk gemaakt
Beste ouders,
Afgelopen week hebben we op school aandacht besteed aan wie we zijn.
God heeft iedereen uniek gemaakt. Daarom zijn we allemaal net even anders.
Van buiten, als je naar je lichaam kijkt.
Aan de binnenkant als we het over karakter hebben.
Soms worden overeenkomsten genoemd, soms juist verschillen.
In de klas ging het over jezelf goed verzorgen, zuinig zijn op je lichaam, grenzen
stellen, seksualiteit en voortplanting.
Ik ben blij dat we verschillend zijn. Jezus vertelt ons 2 belangrijke dingen:
Houd van God met heel je hart, ziel en verstand. Het tweede, dat even belangrijk is:
Houd van jezelf en net zoveel van de mensen om je heen.
Mattheo Pijnacker Hordijk
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Vluchtelingen uit Oekraïne
Vanuit de gemeente wordt onderwijs en opvang aan vluchtelingen centraal
gecoördineerd.
Dat betekent dat de gemeente Nunspeet, samen met de andere Nunspeetse scholen
is gaan kijken waar ruimte is. Die heeft CNS gevonden op de Morgenster (Frans
Huismansstraat) en op een andere school.
Dat betekent dat er op korte termijn een Oekraïense klas zal worden geformeerd.
Daar zullen kinderen komen in de leeftijd van groep 3-8. Veel is er nog onduidelijk
zoals de startdatum en het aantal kinderen dat zal komen of de leeftijd. Inmiddels
zijn er wel 2 Oekraïense leerkrachten gevonden die de groep les zouden willen geven.
Ook een onderwijsassistent en een leerkracht van CNS hebben aangegeven een deel
van de week hier te willen komen werken.
Kleuters uit de Oekraïne kunnen gewoon instromen in de kleutergroepen.

De grote Rekendag woensdag 30 maart
Voor groep 1-8 staat woensdag de hele dag in het teken van De Grote Rekendag. Het is een dag van
onderzoekend leren en speelse opdrachten. Een dag die laat zien dat rekenen meer is dan alleen sommen
maken. Een dag die laat zien hoe leuk rekenen kan zijn.
De titel van de 20e Grote Rekendag is ‘Bouwavonturen’. Er komen veel
rekenactiviteiten kijken bij bouwen: tekenen, inschatten, rubriceren,
plannen. De kinderen combineren denkkracht met handvaardigheid.
Een heel avontuur! Ze ontdekken hoe het is om architect te zijn of
constructeur of bouwer.
Tijdens deze Grote Rekendag gaan de kinderen onderzoekend rekenen.
Want zelf ontdekken levert inzicht op waar ze de rest van hun leven
profijt van hebben. En het is ook nog eens heel leuk!
Media Ukkie dagen
Op donderdag 31 mei krijgen de kinderen van de groepen 1-3 lessen in digitale geletterdheid. Deze lessen
worden ons aangeboden door Bibliotheek Noordwest Veluwe. Met deze lessen leren de kinderen ICTvaardigheden en het beginsel van programmeren. De
groepen 1/2 gaan aan de slag met ‘verkenning van het
toetsenbord’. Ze bekijken welke knoppen en andere
elementen er op het toetsenbord zitten: letters, cijfers,
pijltjes, lampjes, etc. Hoe werkt het toetsenbord, waar
heb je het voor nodig? Kennen de leerlingen nog meer
apparaten met een toetsenbord (denk aan
pinautomaat, afstandsbediening van de televisie,
mobiele telefoon)?
De kinderen van groep 3 gaan aan de slag met ‘coderen met pixels’. Dit is echt vernieuwend.
De kinderen maken kennis met de beginselen van programmeren en de binaire code. Tips voor thuis zijn
hier te vinden.
Koningsdag
Kinderen die het leuk vinden, kunnen zich dit jaar weer aanmelden
voor de kleedjesmarkt of het straatartiestenfestival op Koningsdag.
(27 april)
Hier kun je je opgeven tot woensdag 13 april.
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