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05-11-2021 

Nieuwslijn nr.6 

AGENDA 8 NOVEMBER TOT EN MET 22 NOVEMBER 

Maandag 8 nov. Thema onderbouw: Sil in het museum.  

Alles-in-1 thema kunst week 1:   

Groep 3 VLL kern 3: Hoe voel jij je?  

Juf Sanna vrij, Marion staat voor de groep. 

Graffitiworkshop voor groep 4b, 8a, 7a en 7b, warme kleren aan die vies mogen worden. 

Topuur Koor van 14.30 tot 15.15 uur.  

Dinsdag 9 nov. Zwemles leerjaar 4, uw kind ophalen op school. 

Leerlab begrijpend lezen/woordenschat van 14.30 tot 15.30 uur. 

Jongerenwerker Jamilla aanwezig van 13.00 tot 17.00 uur. 
Woensdag 10 nov. Leerlab tafels van 14.30 tot 15.30 uur. 

Groep 1-2C naar het Centrum beeldende kunst museum Zuidoost. 

Boekenclub om leesplezier voor leerlingen te vergroten. 

Sky groep 7a Kindercommissie stadsdeel zuidoost 14.30 tot 17.00 uur. 

Donderdag 11 nov. Djamilla van Madi aanwezig van 14.00 tot 14.30 uur. Zij helpt met sport- en cultuurfonds. 

Sintmaarten, groep 1 t/m 3 doet een wandeltocht door school. 

Leerlab begrijpend lezen/woordenschat van 14.30 tot 15.30 uur. 

Vrijdag 12 nov. Jongerenwerker Jamilla aanwezig van 13.00 tot 17.00 uur. 

Workshop fotografie voor groep 4a,5a en 8a, kinderen mogen een mobiel mee.  

Topuur Lego challenges van 14.30 tot 15.30 uur. 

Topuur Dans van 14.30 tot 15.30 uur. 

Maandag 15 nov. Alles-in-1 thema kunst week 2: 

Groep 3 Wetenschap en techniek, spelend leren in de hoeken. 

Topuur koor van 14.30 tot 15.15 uur. 

Dinsdag 16 nov. Slotbijeenkomst digitale vaardigheden groep 6a + 6b. 

Groep 3a en 3b naar het Centrum beeldende kunst museum Zuidoost. 

Leerlab woordenschat/begrijpen lezen van 14.30 tot 15.30 uur. 

Deze week is juf Anissa afwezig.  

Woensdag 17 nov. Leerlab tafels van 14.30 tot 15.30 uur. 

Boekenclub om leesplezier voor leerlingen te vergroten.  

Donderdag 18 nov. Hiphop voorstelling i.v.m. thema kunst voor groep 4 t/m 8 in de grote gymzaal. 
Geen Gym! 
Djamilla van Madi aanwezig van 14.00 tot 14.30 uur. Zij helpt met sport- en cultuurfonds. 
Leerlab begrijpend lezen/woordenschat van 14.30 tot 15.30 uur. 

Vrijdag 19 nov.  Jongerenwerker Jamilla aanwezig van 13.00 tot 17.00 uur. 

Maandag 22 nov. Studiedag, leerlingen zijn vrij! 

 

Vergeet niet op tijd broertjes en zusjes vanaf 2 jaar in te 

schrijven op de Blauwe Lijn. 

Zo is uw plekje gegarandeerd!  
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SINTMAARTEN 

De lampionnetjes worden gemaakt en overal liggen 

de lichtjes in de winkel. 

Het is bijna 11 november! 

 

Ook dit jaar houden wij een wandeling met de 

kleuters en groep 3 binnen school. 

De leerkrachten hebben een looproute gemaakt en 

op verschillende plekken staan collega’s met 

lekkernijen waar leerlingen t/m groep 3 en de 

blauwe bijtjes langs mochten lopen met een 

lampion.  

In het ouderkamertje staat stagiaire juf Chanaya, 

in de speelzaal staat juf Els en bij meester Fred 

is ook heel wat lekkers op te halen. 

De kinderen zullen opnieuw genieten van de indoor 

wandeling en de heerlijke veggie yoghurt  

Snoepjes van Katja. Deze zijn glutenvrij! 

Volgt uw kind een speciaal dieet? Geef dan 

snoepjes voor uw kind mee.  

ACTIVITEITEN VOOR THEMA KUNST GROEP 4 T/M 8 

In het kader van thema kunst staan er voor de groepen 4 t/m 8 de komende weken leuke activiteiten 

op de planning. 

 

Maandag 8 november krijgen de kinderen uit de groepen 4b, 8a, 7b en 7a een workshop graffiti. 

Met de cultuurbus gaan zij naar de flevoparkweg en krijgen daar een rondleiding. 

Tijdens de workshop maken zij kennis met de geschiedenis over graffiti en zullen de gespoten wanden 

bekijken. Daarna mogen zij zelf een paneel spuiten die vervolgens mee naar huis mag. 

Geef uw kind warme kleding mee die vies mag worden. Tuurlijk zullen de kinderen een zak ter 

bescherming over zich heen krijgen, maar het kan zijn dat zij vies worden. 

 

Vrijdag 12 november krijgen de groepen 4a,5a en 8a een workshop fotografie. 

Deze workshop bestaat uit 2 sessies. Tijdens de 1e workshop zullen zij kennis maken met een 

professionele fotocamera en de werking daarvan. Hoe maak je een mooie foto en waar let je op? 

Ze leren over belichting, kaders en vormgeving. Vervolgens krijgen zij een opdracht mee naar huis om  

thuis een portretfoto te maken van hun gezin. 

Deze foto wordt in de 2e workshop uitgeprint en besproken. 

Vervolgens krijgen de leerlingen het portret weer mee naar huis.  

De leerlingen mogen een mobiel meenemen naar school. 
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TAAL EN OUDERBETROKKENHEID 

KLEUTERS GAAN NAAR HET MUSEUM 

Taal en ouderbetrokkenheid kan bijna van start gaan! 

Wij hebben nog 2 plekken beschikbaar!  

Heeft u moeite met de Nederlandse taal, heeft u een BSN-nummer en kunt u 

twee keer in de week tijdens schooltijd de lessen bijwonen? Meld u dan aan! 

Volg je al een inburgeringscursus? Ook dit is geen probleem! Je mag gerust 

deelnemen aan het lessenprogramma. 

Doe u zelf niet tekort en meld u aan bij Anissa Office Manager van de Blauwe Lijn! 

De lessen worden iedere maandag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur  

aangeboden voor een perioden van 11 weken,  

daarna kan je eventueel verlengen met 11 weken in het volgend blok. 

 

 

Op dit moment zijn de kleuters bezig met thema Sil naar 

het museum.  

Wat is een museum eigenlijk? Wat is daar te zien? 

Wat heb je nodig in een museum? 

Welke kunstenaars zijn daar te vinden?  

Wat gebruik je om een schilderij te maken of een beeldje? 

 

Hoe kunnen wij deze vragen beter beantwoorden door de 

kinderen echt mee te nemen naar een museum. 

Zo leren zij op een andere manier te kijken naar kunst. 

 

10 november gaat groep 1/2c naar het CBK museum. 

Op 16 november gaan de groepen 3. 

En op 23 nov en 7 dec gaan de kleuters naar het van 

Goghmuseum en het stedelijke museum. 

Meer informatie krijgt u tegen die tijd. 

 

Wilt u de Nederlandse 

taal leren spreken en 

schrijven? 

 

Meld u nu aan voor een 

gratis taalcursus bij uw 

kind op school! 
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Week 2: Theater 

Info: Wat is theater? 

Bij theater geven mensen een voorstelling aan andere mensen. 

Om het publiek te laten lachen, huilen of nadenken. 

Dat kan door een toneelstuk of een musical. 

Maar ook als je kijkt naar dans of luistert naar een verteller. 

Een theatervoorstelling kan thuis, op een plein, op school, 

op straat of in een schouwburg worden gegeven. 

Toneel is een voorstelling met tekst. 

Acteurs beelden een verhaal uit. 

Een tragedie gaat over moeilijke dingen in het leven. 

Bij een komedie kun je lachen. 

Een musical is een soort toneelstuk met veel zang en dans. 

Extra Info: Poppentheater 

Een voorstelling met poppen noem je een poppentheater. 

Mensen die zulke voorstelling geven, noem je poppenspelers. 

De poppen in een poppenkast kunnen verschillen. 

Je hebt handpoppen, sokpoppen, stokpoppen en marionetten. 

Een schimmenspel is ook een poppentheater. 

De poppen zijn plat en gemaakt van karton of hout. 

De poppenspeler zit achter een doek en voor een lamp. 

Zo ziet het publiek de schaduw van de poppen. 

 

Week 3:Dans 

Info: Dans, dansen, danst! 

In oude dansen vragen mensen vaak om kracht, regen, wijsheid 

of gezondheid. 

Het gaat erom dat verdriet of vreugde met elkaar gedeeld 

wordt. 

Mensen in Afrika dansen vaak soepel. 

In Europa dansen mensen meestal stijver en strakker. 

Vooral in Rusland is het klassieke ballet populair. 

Mensen uit Afrika die als slaaf naar Amerika gebracht waren, 

namen hun muziek en dans mee. 

Dat vonden de inwoners van de verschillende gebieden  

na een poos toch ook erg leuk. 

Zo kwam het dat zij losser gingen dansen. 

 

ALLES-IN-1 THEMA KUNST: WEEK 2 EN 3 
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