Het relaas van de kleine Nicolaas nr. 3
9 november 2017

Kalender en Sinterklaas
Wij waren iets te voortvarend met
het plannen van versieren voor Sinterklaas. Deze stond gepland
_________________________________________________
voor ma 13 november. Sinterklaas komt pas
het weekend erop aan. Vandaar dat we nu het
_______________________
versieren verschuiven naar maandag 20 november.
IPC thema’s
Al voor de herfstvakantie zijn we gestart met de nieuwe IPC thema’s. In de kleutergroepen hebben
we HET HUIS en in de groepen 3 en 4 is GEBOUWEN. In een IPC thema komen alle zaakvakken en
creatieve vakken aan bod. Kinderen gaan daarbij ook zelf op onderzoek uit en leren een
onderwerp vanuit verschillende kanten te benaderen. Tijdens het thema speelt de leerwand een
belangrijke rol. Die kun je letterlijk zien groeien. In elk lokaal hangt een leerwand.
Als jullie door de school lopen dan zien jullie het thema terug. De kleutergroepen hebben een
heuse bouwplaats op de gang en in de groepen groeien de leerwanden. Hieronder wat informatie
over de diverse activiteiten.
De beide kleutergroepen hebben een bouwplaats op de
gang. Hier wordt met kosteloos materiaal druk gebouwd.
Er ligt gereedschap en er is een afzetting met lint. Tijdens
het spelen wordt druk overlegd. Waar komt een raam,
dit is de deur en hoe hoog wordt het. Alle lesjes uit de
kring hoor je terug in de bouwhoek.
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Op de leerwand zie je terug waar ze in de groep nu mee
bezig zijn.
De kleuters leren dat een gebouw er van elke kant anders uit
ziet. Dit is goed voor hun ruimtelijke ontwikkeling.
Natuurlijk besteden we ook aandacht aan beeldende
vorming. Hieronder toveren ze met wasco, verf en een stokje.

In de natuurtuin wordt gemetseld met echte bakstenen.
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In de groepen 3 en 4 was het doel voor het vak geschiedenis: ik kan verschillen herkennen tussen
gebouwen van nu en vroeger.
De kinderen kregen in tweetallen een tekening te zien uit het boek Zomaar een straat door de
eeuwen heen.
De opdracht was om volgorde van de tekeningen te bedenken. Welke tekeningen horen bij heel
lang geleden en welke kwamen daarna? Daarbij moesten ze vooral letten op de huizen. Verder
kregen ze als kijkvraag mee van welke materialen de huizen gemaakt zijn.
We ontdekten dat het leven van mensen er niet altijd beter op werd. Door oorlog bijvoorbeeld
zagen de huizen van de mensen er weer armer uit. In het begin hadden mensen nog geen vaste
huizen, maar trokken ze in tenten rond, gemaakt van hout en dierenhuiden. Toen mensen boeren
werden maakten ze vaste huizen en ontstonden dorpen. Eerst waren de huizen nog van hout en
riet, later werden ze van steen.
De vervolgopdracht voor groep 4 was om de tekeningen op de tijdlijn te plaatsen. Deze informatie
haalden ze uit de teksten uit het boek. Hierbij zetten ze het jaartal bij de tekening en ook van
welke materialen de huizen zijn gemaakt. Hierdoor leerden de kinderen niet alleen om verschillen
tussen gebouwen te herkennen van vroeger en nu, maar ook om informatie in boeken te vinden.
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In groep 3 zijn de kinderen heel druk bezig met stevige
constructies. Ze zijn er inmiddels achter dat de driehoek
een constructie heel stevig maakt.
Weten jullie al dat je iets stevigs kunt maken van spekkies
en stokjes?

De kleine Nicolaas op stap
Groep 3 en 4 zijn vorige week vrijdag naar het Amsterdamse bos gegaan. De jaarlijkse
herfstwandeling kreeg een ander jasje omdat we met het thema Bouwen bezig zijn. De kinderen
hebben met takken hutten gebouwd. In de klas hadden de kinderen al bruggen gebouwd en
hierdoor ervaren wat sterke constructies zijn.
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De groepen ½ zijn afgelopen dinsdag naar het Concertgebouw geweest. Zij hebben de voorstelling
Tokkel en Strijk gezien en nog belangrijker: gehoord.
De voorstelling ging over de speelgoedfabriek Tokkel en Strijk waar het speelgoed tot leven komt
door mooie muziek. Ze hebben theedrinkende poppen, dansende robots en loeiende
brandweerauto’s gezien/ gehoord.
De kinderen weten nu wat strijkinstrumenten zijn en wat het verschil is tussen tokkelen en
strijken.Vraag maar!
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En dank aan de ouderraad!

PO in actie
Vorige week is bekend geworden dat er mogelijk opnieuw gestaakt gaat worden. PO in actie is nog
in gesprek met de nieuwe minister.
Zodra er meer informatie is zullen we jullie berichten. De stakingsdatum die nu genoemd wordt,
maar nog niet zeker is: 12 december.
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Reservekleding
We zijn dringend op zoek naar reserve kleding voor ongelukjes. We hebben vooral behoefte aan
onderbroeken (jongens en meisjes) en jongensbroeken.
Mochten jullie wat hebben voor ons, dan kun je het afgeven bij de kleuterleerkrachten.

Nieuws van de Ouderraad
Na enkele jaren van tomeloze inzet voor de Kleine Nicolaas, hebben Cindy (moeder van Alyssa),
Alessandra (moeder van Tomasso), Merel (moeder van Casper en Thomas) en Bettina (moeder van
Ken en Jil) het stokje overgedragen aan nieuwe leden van de Ouderraad. Sven (vader van Joris en
Eva) is gebleven en heeft de rol van voorzitter op zich genomen.
Graag maken de nieuwe leden van de ouderraad van de gelegenheid gebruik om zich aan u voor te
stellen:
Sven Daam: vader van Joris en Eva van Brummelen uit groep 3. Ik zie hoe gelukkig en blij onze
kinderen op de Kleine Nicolaas zijn. Ik zet me dan ook graag in voor deze mooie school. Mijn
streven is dat als de kinderen groep 8 verlaten, zij terug kunnen kijken op een hele bijzondere,
veilige en leuke tijd.
Roy Italiaander: papa van Leia, groep 2a. De bereidheid van ouders op de Kleine Nicolaas om mee
te denken en mee te doen, spreekt mij zo aan dat ik mij graag beschikbaar heb gesteld voor de
ouderraad. Zo kan ik wat terug doen voor de ouders en al onze kinderen, Ik heb de brugfunctie
van school naar ouderraad op me genomen.
Lisette Nieman: ik ben de moeder van Bo Boer uit groep 3. Vorig schooljaar was ik als één van de
klassenouders van groep 1/2A betrokken bij De Kleine Nicolaas. Nu wil ik mij graag in een andere
rol voor school inzetten. Vanuit de Ouderraad ben ik de contactpersoon voor en naar de huidige
klassenouders.

De kleine Nicolaas Cornelis Krusemanstraat 10 1075 NL Amsterdam 020-8204438
dekleinenicolaas@nicolaasmaes.nl
www.basisschooldekleinenicolaas.nl

7

Sandy Baars:
Hoi, ik ben de moeder van Jesse Baars uit groep 4. Ik heb ontzettend veel zin om als
penningmeester te gaan starten binnen de OR. Tevens wil ik graag mijn ervaring als klassenassistent/leerkracht gebruiken om er voor de kinderen een mooie tijd van te maken.
Marleen Jansen: ik ben de moeder van Leah van der Gronde uit groep drie. Ik vind het plezierig
om een bijdrage te leveren op deze kleine, fijne school. Mijn rol in de OR is secretaris.

Inmiddels is het schooljaar al weer een paar maanden van start. Tijdens de algemene
Ledenvergadering is de begroting voor dit schooljaar goed gekeurd door de aanwezige ouders. We
gaan een ontzettend mooi en leuk jaar tegemoet! Vrijdag 3 november hadden groep 3 en 4 al een
leerzaam en leuk uitje naar het Amsterdamse Bos, waar ze onder andere hutten hebben gebouwd
in het kader van IPC thema "Gebouwen". En groepen 1 en 2 hebben dinsdag 7 november een
bezoek gebracht aan het Concertgebouw. Zij genoten van Kleutersinfonietta met de voorstelling
"Tokkel en Strijk".
We maken de school met z'n allen, dus ook met u. Als u zelf nog ideeën of suggesties heeft, spreek
ons gerust aan!

Agenda
14 nov
18 nov
20 nov
24 nov
27 nov
30 nov

studiedag directeuren (Ineke niet aanwezig)
intocht Sinterklaas
Sinterklaas versiermiddag
Pietenmiddag gym
Pietenmiddag gym
informatie ochtend nieuwe ouders
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