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Algemeen  
 

De Nationale voorleesdagen 

Op woensdag 25 januari werden de 

Nationale voorleesdagen geopend door 

wethouder Karima. Zij las de onderbouw 

voor uit het boek 'Gekke buren'. De 

bovenbouw werd getrakteerd op de intro 

van het spannende boek 'Ministerie van 

oplossingen'. Alle kinderen hebben 

genoten! En de wethouder zelf ook, zo 

vertelde zij achteraf! 

Zowel de onderbouw als de bovenbouw 

mochten nog een nieuw boek in 

ontvangst nemen. Op 31 januari komt 

onze voorzitter van het college van 

bestuur Robert-Jan Koevoets voorlezen. 

Wij kijken er nu al naar uit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom 

 

Agenda 

❖ MR-vergadering   8 feb 

❖ Voorjaarsvakantie  20 feb 

 

Jarigen 

Januari 

❖ Peike  31 jan  8 jaar    

 

Februari 

❖ Jasper  1 feb  9 jaar 

❖ Timo  2 feb  12 jaar 

❖ Alisha 3 feb  7 jaar 

❖ Jorg 14 feb  8 jaar 

❖ Liza 25 feb  5 jaar 

❖ Vincent 26 feb  5 jaar 

 

Bijlagen 
❖ Nieuwsbrief Spel& (nr. 6) 
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Na de vakantie zijn we gestart met het 

thema Kikker in de kou. De klas is 

omgetoverd tot een wit winterlandschap. 

Gelukkig hebben we ook echte sneeuw 

gezien. In de klas spelen en leren we ook 

veel met loose parts. Daar maken we de 

mooiste creaties van.  
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Wij krijgen steeds meer plezier in het 

lezen. Vooral het duo-lezen is echt 

favoriet! Met zijn tweetjes lekker een boek 

induiken en elkaar ook helpen, wanneer 

de ander een woord nog lastig vindt! Om 

de beurt lezen wij dan twee zinnen. We 

moeten goed meelezen, terwijl de ander 

leest, zodat wij weten waar we gebleven 

zijn!  

  

Tijdens één van de gymlessen hebben wij 

het spel Mariokart gedaan. Een echt 

succes! Eerst mochten we zelf over het 

parcours rennen. Daarna kwamen de 

‘karts’ erbij en mochten we elkaar door 

het parcours leiden! Wat een feest!  
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Bij Dam Vinci werken we aan het thema: 

Het begin. Op dit moment zijn we bezig 

met het maken van een eigen tijdlijn. We 

hebben deze gemaakt om zo beter in te 

kunnen zien hoe/waar/wanneer je eigen 

leven ooit is begonnen is en welke 

belangrijke gebeurtenissen er hebben 

plaatsgevonden. Zie wat een mooie 

tijdlijnen er gemaakt zijn. 
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We hebben tof nieuws voor de kinderen 

van groep 7 en 8. Dit jaar doen we voor 

het eerst mee aan de nationale 

techniekwedstrijd! Hieronder meer 

informatie over wat ons te wachten staat!  

Het is alweer het 18e jaar dat de 

techniekwedstrijd voor de groepen 7 en 8 

van het basisonderwijs wordt 

georganiseerd.  

 

Het thema dit jaar is ‘Pretpark’. 

De opdracht aan de leerlingen luidt: 

Ontwerp en bouw je eigen attractie 

voor een speeltuin, pretpark of kermis. 

Houd een logboek bij, waarin wordt 

beschreven hoe er tot het ontwerp is 

gekomen en hoe er is (samen)gewerkt. 

Dit thema biedt onze leerlingen de ruimte 

om al hun creatieve en technische 

talenten te ontplooien. Ze hebben 

allemaal wel ervaring met bewegende 

attracties en als leerlingen hun fantasie 

laten gaan, komen zij vaak tot originele 

ontwerpen. 

Kerndoelen 

Techniek is één van de kerndoelen van 

het basisonderwijs. De techniekwedstrijd 

past mooi in ons onderwijsprogramma. 

Onze leerlingen kunnen veel plezier 

beleven aan deze wedstrijd en ook heel 

belangrijk; ze kunnen er veel van leren.  

Voor denkers en doeners 

De techniekwedstrijd biedt niet alleen 

ruimte aan doeners, maar ook aan 

denkers. Waar de doeners zich vooral 

zullen richten op de uitvoering van het 

werkstuk, kunnen de denkers zich in het 

bijzonder concentreren op het ontwerpen 

en het bijhouden van het logboek, dat 

samen met het werkstuk ingeleverd moet 

worden. 

De Techniekwedstrijd daagt onze 

leerlingen uit om zelf te ontdekken, te 

onderzoeken wat haalbaar is, creatief en 

oplossingsgericht te denken, rekenen, 

ruimtelijk inzicht, plannen, samenwerken, 

overleggen (taal). Deze aspecten van het 

leren krijgen met de Techniekwedstrijd 

een praktische toepassing. Het gehele 

proces wordt begeleid d.m.v. een logboek 

gericht op de ‘21e eeuwse vaardigheden’. 

Ondersteuning door scholenbezoekers 

De Techniekwedstrijden waren afgelopen 

jaren een groot succes. Dit mede omdat 

de scholenbezoekers ondersteuning 

bieden: deze vrijwilligers introduceren het 

thema in de klas en komen enkele keren 

tijdens de bouwperiode naar uw school 

toe om advies en ondersteuning te 

bieden. Als een groepje dreigt vast te 

lopen, mogen we hen om hulp vragen. 
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Start en Afsluiting 

Vanaf maart starten we met deze leuke 

en uitdagende wedstrijd. De werkstukken 

moeten op maandag 12 of dinsdag 13 

juni 2023 worden ingeleverd bij 

Bouwmensen in Geldermalsen. Op 

vrijdagmorgen 16 juni 2022 vindt ook 

daar de slotmanifestatie plaats. Daarover 

volgt later meer informatie. 
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Kanjertraining 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


