Amsterdam 29 mei 2019
Bos en Lommerschool

Groep 1/2

Belangrijk data in de maand juni:
3 juni
Groep 8 naar de rechtbank
4 juni
Ballet in de klas groepen 5 en 6
6 juni
Studiedag leerlingen vrij
9 juni
1e pinksterdag
10 juni
2e pinksterdag leerlingen vrij
11 t/m 13 juni Schoolkamp groep 8
12 juni
Schoolreisje groepen 1 t/m 7
16 juni
Vaderdag
19 juni
Groep 4 naar de Hermitage
20 juni
Olympische sportdag groep 8
24 t/m 28 juni Beweegweek
25 & 26 juni Ajax clinic
28 juni
Zomerfeest
9 juli
Afscheid dag groep 8
15 juli t/m 25 aug
Zomervakantie
26 augustus
Eerste schooldag

Dag ouders en kinderen van de Bos
en Lommerschool. In alle kleutergroepen is het thema “Beestenboel”
van start gegaan. De kleuters zijn nu
bijna allemaal al een dagje naar Artis
geweest. In Artis èn op school hebben wij en kunnen wij veel leren
over de dieren. Wat zij eten waar zij
vandaan komen. In de dierentuin zien
wij bijna alleen maar wilde dieren.
Bij ons thema leren wij ook over
tamme - en jonge dieren, hoe heten de jonge dieren eigenlijk van een paard, poes, vogel, eend etc. Wat mogen zij
eten? Heel veel kinderen hebben hun eigen dierenknuffels
meegebracht naar school. Met deze knuffels doen wij spelletjes en wij maken dierenkooien. In de klas kunt u de
woordenkaarten zien hangen want de kinderen leren ook
weer nieuwe woorden. Zij leren ook samen te werken door
samen bijvoorbeeld een kooi te maken.
Wat best enigszins moeilijk is om een
plattegrond van een dierentuin te maBeste ouders,
ken. Dieren tellen en sorteren, namen
en getallen noteren / schrijven doen wij
Hierbij ontvang u de laatste nieuwsbrief betreffende dit
ook in kleine groepjes. De kinderen
schooljaar. Deze laatste weken staan de eind CITO
beleven in ieder geval veel plezier aan
toetsen, het zomerfeest en het afscheid van de groepen 8
dit leerzame thema. Kom gerust een
op het programma.
kijkje nemen. Groeten van de meester
Ook gaan alle groepen op schoolreisje en de groepen 8
en juffen van de onderbouw.
naar het schoolkamp in Soest, kortom genoeg activiteiten de komende weken.
Groep 3
Helaas kunnen wij nog geen mededeling doen over de
bezetting van de groepen het volgend schooljaar. Wan- Groep 3A is naar Artis geweest. We hebben daar les geneer er meer duidelijkheid is laten wij u dat direct wekregen over insecten en vogels. Ook mochten de kinderen
ten. Wij wensen iedereen die het einde van de ramadan een cavia vasthouden. Na de les hebben de kinderen in
viert een mooi Suikerfeest toe.
groepjes rond gelopen door Artis.
Ook is groep 3A naar het RijksMet vriendelijke groet,
museum geweest.
Momenteel zijn we bezig met het
Trudy van den Berg, directeur
IPC thema vakantie. De kinderen
hebben op een wereldkaart aangeIngrid Schaefers, adjunct directeur
geven waar zij op vakantie zijn
geweest. Naast alle activiteiten
zijn de kinderen ook druk bezig
met het oefenen voor de cito’s.
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Groep 4

Groep 6

In de groepen 4 zijn we begonnen met ons laatste
thema van IPC. Deze gaat over de vakantie.
We kijken o.a. naar hoe we op vakantie gaan, waar
we naar toe gaan, maar ook naar de nadelen van
toerisme bijv. de vervuiling. We zijn ook naar Artis
geweest. Dat was weer heel gezellig met z’n allen
in de tram. We hebben daar een les gehad over
“dieren van dichtbij”. De laatste weken gaan we
nog héél veel oefenen met de tafels bij rekenen.
Dus papa’s en mama’s héél veel oefenen met de
kinderen. We maken er nog een fijne tijd van.

Elke vrijdag gaan de groepen 6 met veel plezier naar schooltuin
‘de Ridderbos’. Iedereen heeft daar zijn eigen moestuintje,
waarop we mais, aardappelen, bonen en andere groenten en
bloemen op laten groeien. We leren veel over plantjes planten,
zaaien en oogsten.
We zijn altijd erg blij met ouders die als begeleider mee gaan
en ook de handen uit de mouwen steken. We zoeken tot de zomervakantie nog enthousiaste ouders die ook mee willen gaan
om ons te helpen. Volgend schooljaar in groep 7 zullen wij ook
met ons tuintje verder gaan.

Groep 5

Groepen en 8

Groep 5 is naar het Scheepvaartmuseum geweest.
De kinderen vonden dit erg interessant, omdat ze
hier meer over hebben geleerd bij het IPC thema
'Ontdekkingsreizigers'. We hebben een hele leuke
dag gehad! We zijn inmiddels gestart met het IPC
thema 'Luchtvaart'. Hierbij
hebben de kinderen leuke
'luchtvaart-spellen' gedaan als
opening en ze hebben gezamenlijk bedacht wat ze al
weten over dit thema. De komende tijd gaan we
hiermee aan de slag. U kunt
hun leerproces volgen op de
IPC leerwand in de klas.

Groep 7 en 8 zijn begonnen met het laatste
IPC thema van dit schooljaar. Het thema
heet Zo zien zij de wereld en gaat over
kunst en de bijhorende stromingen. De
kinderen hebben al veel geleerd over de
Renaissance en het Impressionisme. Het heeft zelfs Meryem uit
groep 7 al geïnspireerd om dit mooie kunstwerk te 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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