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DE KUNSTWEKEN!
Volgende week straten we met een bijzonder project beeldende
vorming: DE KUNSTWEKEN. Doel is ieder kind op eigen niveau te
inspireren tot het maken van een echt kunstwerk. Dat doen we
door hen kennis te laten maken met wereldbefaamde artiesten en
hun werk. Tijdens DE KUNSTWEKEN is ieder kind een echte
kunstenaar. Om dat trotse gevoel te versterken ontvangen alle
deelnemertjes gratis een gedrukte kaart van hun eigen werk.
Helemaal uniek is dat ze ook een persoonlijk museum op internet
krijgen waarvoor ze zelf (met enige hulp van u) familie en
vrienden
mogen
uitno digen.
Uiteraard
ontbreekt
een
Museumshop niet, hier kunnen leuke aandenkens worden besteld
met de tekening van uw kunstenaartje. Net als Van Gogh je eigen
schilderij op een mok of placemat, hoe bijzonder is dat ? Per twee
klassen speelt steeds één kunstenaar de hoofd rol tijdens DE
KUNSTWEKEN te weten:
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Piet Mondriaan
Andy Warhol
Miró
Matisse

Nadat de kinderen kennis hebben gemaakt met “hun” kunstenaar,
gaan ze in de tekenles lekker zelf aan de slag aan de hand van een
uitdagende opdracht. Gegarandeerd dat ook uw kind zichzelf en u
weet te verrassen met een prachtwerk. We houden u op de
hoogte!

Groep 6a
Juf Marleen gaat vanaf 11 maart een nieuwe uitdaging aan in het
speciaal basisonderwijs. Dat betekent dat ze onze school helaas
gaat verlaten. Om die reden hebben we ee n
nieuwe leerkracht aangenomen, en zij heet Juf
Gülay. Zij zal de komende weken af en toe in de
klas zijn om de klas overgedragen te krijgen . Zij
start officieel na de voorjaarsvaka ntie als vaste
groepsleerkracht.
Juf
Marleen
zal
de
rapportgesprekken nog houden op 5 en 7 maart
(tijdens haar laatste werkweek op De Klimop).
Wij wensen juf Marleen enorm veel succes toe.
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Voorjaarsvakantie

5 en 7 maart

Voortgangsgesprekken
op afspraak

Snappet
De groepen 4, 5 en 6b zijn nu, net als
groep 6a, gestart met het oefenen van
de categorieën rekenen en spelling op
de nieuwe tablets. De leerkrachten
hebben “cadeautjes” voor de kinderen
klaargezet. De kinderen genieten
enorm van het werken op de tablets. Ze
zijn heel enthousiast en hard aan het
werk. Bijgaand ontvangt u van ons een
brief over Snappet. Het is belangrijk dat
u deze brief leest. Indien u nog vragen
heeft over Snappet, horen we dat
graag, eventueel tijdens de
informatieavond op 18 februari.

