1 februari 2019
Bos en Lommerschool

Groep 1/2
Op 11 januari zijn wij in de onderbouw met de nieuwe
Belangrijk data in de mand januari 2019:
8 februari
Gr oep 8A naar het Anne Fr ankhuis methode "Sil".
We hebben afscheid genomen van de methode Ik en KO
Groep 6 schaatsen
11 februari
Gr oep 4A, gr oep 4B, gr oep 6A en
waarmee wij meer dan 10 jaar met veel plezier mee hebgroep 6B naar Podium Mozaïek
ben gewerkt.
Groep 6A/6B Schooltuinen
Het winter thema uit deze methode heet "Sil en de poolrei12 februari
Studiedag de leerlingen zijn vrij
ziger" en daar zijn wij nu nog volop mee bezig.
18 februari t/m 24 Voorjaarsvakantie
De kinderen gaan op expeditie naar de Zuidpool waar het
25 februari
Terug nar school
heel erg koud is en waar de pinguïns wonen.
26 februari
Groep 7 naar de Tweede Kamer
28 februari
Schoolfotogr aaf
In ieder klas staat een tent en vandaar uit gaan we op expe1 maart
Groep 8A naar het Anne Frankhuis
ditie met de slee om een pinguïn -kuiken naar zijn ouders
4 maart
Rapportavond
terug te brengen, of om te schuilen voor een sneeuwstorm.
We gaan onderzoeken waarom de dieren op de Zuidpool
het niet koud hebben en hoe een thermometer het koude of
Beste ouders,
warme water meet.
Ook gaan we sneeuw maken en samen sleetjes maken voor
De toets periode is weer achter de rug. De leraren zijn
de pooldieren.
weer druk bezig om de resultaten te verwerken. Op 5
Kortom er valt met "Sil" heel veel te beleven en we zijn tot
maart 2019 krijgt u deze resultaten bij het rapportgenu toe heel blij met deze verfrissende nieuwe digitale mesprek te zien. Alle groepen zijn weer druk aan het werk thode.
met de nieuwe onderwerpen volgens de werkwijze IPC. Aan het einde van dit thema bent u welkom in de klas om
In de klassen ziet u de verschillende onderwerpen die
te kijken wat wij allemaal hebben geleerd , gemaakt en
behandeld worden. In de groepen 1 / 2 zijn de leerhebben beleefd.
krachten samen met de kinderen bezig met het uitprobe- De uitnodiging kunt u binnenkort op Parro lezen.
ren van een nieuwe methode. Het ziet er veel belovend U bent van harte welkom.
uit. Woensdagochtend is er een ouderbijeenkomst waar Vriendelijke wintergroet van de onderbouw,
u van Danielle informatie zal krijgen over de nieuwe
Groep 1/2
methode. Op vrijdag 15 februari 2019 start om 12.30
uur de voorjaarsvakantie en maandag 11 februari 2019
verwachten wij alle kinderen weer terug op school. Op
dinsdag 13 februari 2019 is er een studiedag voor de
leerkrachten en zijn de leerlingen vrij.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie!
Met vriendelijke groet,
Trudy van den Berg , directeur
Ingrid Schaefers, adjunct directeur

Meimorgenstraat 2 1061 BN Amsterdam, tel: 020 6862518 e-mail infobl@bosenlommerschool.nl

Groep 8

Groep 5 en 5B
De groepen 5 zijn bij IPC gestart met het thema
Uitvindingen en Machines .
In de a la carte ruimtes is een museum van uitvindingen ontstaan die ze bij het startpunt hebben bekeken en onderzocht.
Verder hebben ze bij geschiedenis geleerd hoe
mensen vroeger dingen hebben vastgelegd.
Zoals hi rogliefen, grotschilderingen, Oost Indische
inkt en het ontstaan van het Alfabet.
Daarna hebben ze een tijdreis gemaakt naar de Prehistorie en daar een afdruk in klei gemaakt om vast
te leggen hoe ze in die tijd leefden.

en hele spannende tijd voor groep 8 leerlingen is aangebroken. Het toetsen zit erop! Uiterlijk 1 februari krijgen de leerlingen het eindadvies. Het bezoeken van open dagen van VO
scholen is al begonnen. Met de klas gaan we komende tijd het
Reinaert en het H W bezoeken. De unit wat als het jou overkomt is in volle gang. Over oorlogen in de 20e eeuw. Daarvoor bezoeken we het Anne Frankhuis aan de Prinsengracht 8
feb 8a en 1 mrt 8b

Groep 3
Heeft enorme plezier gehad tijdens het buitenspelen, de leerlingen mochten tijdens de sneeuw met de slee spelen en een
sneeuwpop maken.

Wijzigingen

Heeft u een nieuw telefoonnummer of is er een adreswijziging, dan kunt u dit in het onderstaande strookje invullen
en inleveren bij de administratie.
 …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………………
Groep:…. ……………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………………………...
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………
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