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Met in dit nummer: de Kunstweken, de Grote Rekendag,
update actie voor Oekraïne en meer….

De Grote Rekendag

Op woensdag 6 april vindt De Grote
Rekendag plaats. De Grote Rekendag is
een initiatief van de Universiteit van
Utrecht in samenwerking met de
uitgeverij van onze rekenmethode.
De hele ochtend zal gevuld worden met
klassendoorbrekend, onderzoekend
rekenen.

Het thema is dit jaar ‘Bouwavonturen” In
de groepen 1/2 gaan de
kinderen aan de slag met
de plattegrond van een
dierentuin, de groepen 3/4
gaan een plattegrond
ontwerpen van hun
slaapkamer, de groepen 5/6
onderzoeken wat een
architect zoal doet en de
groepen 8 ontwerpen een
tiny house.

Na een centrale opening per gang volgt
een lessencircuit. De kinderen gaan een
gedurende een half uur samen een
opdracht uitvoeren of iets onderzoeken
onder leiding van een leerkracht..
Daarna wordt er gewisseld en ga je
naar de volgende leerkracht voor een
nieuwe opdracht.
Vanwege de corona crisis ging de Grote
Rekendag de afgelopen 2 jaar niet
door.. Nu kunnen we gelukkig weer
samen leren en samen ontdekken

Nieuws uit de groepen

Anekdote uit een kleutergroep:
We gaan met vingerverf kleuren mengen.
Juf: wat krijg je als je blauw en geel mengt?
Kleuter: dan wordt het vies

TUSSENSTAND Help mee voor Oekraïne!
Wat een fantastisch resultaat hebben we tot nu toe bereikt! We
hebben bijna 60 rugzakken klaar liggen voor de kinderen uit
Oekraïne die alles hebben moeten achterlaten door de oorlog in
hun land. En daarnaast ook nog vier volle zakken ander
speelgoed zoals lego. Superbedankt!
Tot 8 april kunnen jullie de rugzakken nog inleveren. Daarna
worden ze opgehaald en naar het centrale verzamelpunt van de

organisatie gebracht. En natuurlijk ook dankjewel DIana (moeder van Luuk en Jules)
voor het op poten zetten van dit mooie initiatief op het Podium!



De Kunstweken op Het Podium ‘Uit de Kunst’

De afgelopen weken zijn de kinderen
enorm hard aan het werk geweest en
hebben ze zich verdiept in kunst en
kunstenaars. Het einde nadert van de
Kunstweken en ze hebben prachtig werk
gemaakt (zie foto’s) Alle ouders kunnen
op vrijdag 8 april een kijkje komen
wanneer Het Podium omgetoverd wordt
in een heus museum. Hier hebben jullie
al eerder een bericht over kunnen lezen
in Social Schools.

En echte kunst verdient het door zoveel
mogelijk mensen bewonderd te worden.
Daarom zijn alle werkstukken
binnenkort ook te zien in een speciaal
voor iedere kunstenaar gemaakt online
Museum.

Daarnaast kan er in de webshop van
het online museum van alles besteld
worden met de creaties van de kinderen
er op. Met behulp van de folder die de
kinderen binnenkort meekrijgen
nodigen ze eenvoudig alle familie en
vrienden uit voor hun eigen Museum
mèt heuse Museumshop. Zie ook
https://youtu.be/vKyj6dO-Y1g

Met uw bestelling maken jullie dit
project mede mogelijk en steunen we
ook nog eens het Jeugdfonds Sport &
Cultuur. Let op: op 10 april sluiten alle
Musea automatisch en wordt een start
gemaakt met de productie van de
bestelde souvenirs. Ongeveer 2 weken
later worden deze in een tasje
meegegeven aan de kinderen.

Mini Mondriaans in groep 1/2

Groep 8 maakte hoofddeksels                                  Kleurenexplosie in groep 6/7

AGENDA

6 april De Grote Rekendag

8 april Afsluiting thema Uit de Kunst

13 april Lente Ontbijt (meer info volgt)

15 april Goede vrijdag, kinderen vrij

18 april 2e Paasdag, kinderen vrij

20 en 21 april Eindtoets groep 8

22 april Koningsspelen

23 april t/m 8 mei Meivakantie

http://track.tekenfund.nl/track/click/30817573/youtu.be?p=eyJzIjoiRWdxZXNsdFB0ZTdyckpCY2VPTEl6UmdGaWhrIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDgxNzU3MyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3lvdXR1LmJlXFxcL3ZLeWo2ZE8tWTFnXCIsXCJpZFwiOlwiMzU5ODcyOGM0ZTFjNDZjOThjZGQ2Zjg0ODgwOTAyNDdcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI5NWM0NWNmNDBhYTdhZTk1MjBlMjcyMDFlNzQwZGQwNDI2OGNiNzYxXCJdfSJ9

