Maandinfo maart 2017
Inleiding
Beste ouders,
Gezonde snack
Wij vragen wij u om een gezonde snack mee naar school geven. Fruit, rauwkost, crackers…
Geen zoetigheid. Dank u wel!
Project ‘Medioambiente y reciclaje’, over het milieu en recycling van afval
Onze school doet mee aan een project over afval. Elke klas krijgt verschillende afvalemmers en
een bezoekje van ‘Ecoembes’ die ons les geeft over afval scheiden en het milieu. Wellicht krijgt
u daarna thuis ook van alles te horen over het scheiden van afval. We hopen op uw
medewerking!
Oranjefeest
Wij willen u bij deze vast informeren over ons jaarlijkse Oranjefeest in het kader van de
Koningsdag. Het feest zal dit jaar zijn op zaterdag 22 april. Het wordt zoals altijd georganiseerd
in samenwerking met het ICS / NTC en de Nederlandse ambassade. U wordt t.z.t. nog
uitgebreid geïnformeerd. Wilt ons u helpen bij de organisatie en/of de uitvoering, meldt u zich
dan alstublieft aan bij Marloes, Kiki of Janneke.
Vertaalcommissie
Dankzij een enthousiast groepje ouders die de documenten die wij naar u opsturen voor ons
vertaalt, kunnen wij alles in twee talen uitsturen. Dit werk wordt makkelijker en sneller naarmate
er meer mensen in deze vertaalcommissie zitten.
Wij zijn dringend op zoek naar ouders die onze vertaalcommissie willen versterken. Spreekt u
beide talen goed en hebt u tijd en zin, geeft u zich dan op bij Kiki of Janneke.
Activiteit SERAC op vrije dag
SERAC, de organisatie die onze naschoolse opvang en naschoolse activiteiten organiseert,
biedt een activiteit aan op vrijdag 17 maart. Dit is een vrije dag op alle scholen binnen de
Comunidad de Madrid. U bent hierover al geïnformeerd per brief. De activiteit die zij aanbieden
heet ‘Escuela de circo’, is voor kinderen vanaf groep 2 en kost 26€
Informatie en opgeven bij serac.extraescolares@gmail.com / 652 92 06 43 (Sergio) Zie ook
informatie op ons prikbord.
Ouderavond internetgebruik
Op woensdag 28 maart om 20:00 uur organiseren wij de jaarlijkse ouderavond op school over
veilig gebruik van internet door kinderen. Wij zullen het o.a. hebben over de gevaren die
internetgebruik met zich meebrengen en het belang van goede begeleiding door de ouders. De
presentatie zal zowel in het Nederlands als in het Spaans zijn. In het verleden hebben wij te
maken gehad met zeer vervelende gebeurtenissen die met een goede controle en begeleiding
thuis voorkomen hadden kunnen worden.
Wij raden u zeer dringend aan om te komen, zeker als uw kinderen in de groepen 5 t/m 8
zitten. U bent verantwoordelijk voor dat wat uw kind op internet doet en uw kind heeft uw
hulp heel hard nodig bij het leren van de ‘verkeersregels’ op het World Wide Web!
Geeft u zich alstublieft op bij Kiki (kiki@hdll.es) zodat wij weten op hoeveel mensen wij kunnen
rekenen.

Open dag
Op zaterdag 1 april van 11 tot 13 uur organiseren wij weer een open dag. Het programma ziet
er als volgt uit: 11:00 - 11:30 – inloop met koffie en thee, 11:30 – 12:15 – presentatie door
directeur, 12:15 – 13:00 – bezichtiging schoolgebouw en ruimte voor vragen.
Kent u mensen die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in onze school, nodig ze dan uit om op
een zeer ongedwongen wijze kennis te maken met Hof der Lage Landen. Leerkrachten, ouders
en kinderen zullen aanwezig zijn. U kunt uiteraard op die dag zelf langs komen, met of zonder
kinderen, om geïnteresseerden te woord te staan en te vertellen over onze leuke school. Wij
stellen uw aanwezigheid zeer op prijs!
Vrije dagen deze maand:
Op 1,2 en 3 maart is het nog voorjaarsvakantie, wij zien de kinderen graag terug op school op
maandag 6 maart.
Op vrijdag 17 en maandag 20 maart hebben de kinderen ook vrij. Alle scholen in de comunidad
de Madrid zijn op vrijdag de 17e gesloten en maandag 20 maart is een vrije dag voor iedereen
in verband met San José (vaderdag).

Groep A en 1
In de maand februari was DE LIEFDE alom vertegenwoordigd in de klas, in verband met
Valentijnsdag (14 februari).
Op een morgen voordat een verhaaltje zou worden verteld getiteld “Wat is liefde?”, werd de
kinderen precies deze vraag gesteld. De antwoorden liepen Sterk uiteen: de liefde is als je van
iemand houdt, de liefde is trouwen, de liefde is zoenen, de liefde is elkaar knuffelen en één heel
grappig antwoord was: de liefde is mijn mamma krabben.
Op een andere dag hebben we de boom van het hart gemaakt, om uit te delen aan een
persoon naar keuze. Het resultaat was schitterend.

Graag willen wij u aan 2 dingen herinneren:
De dag van het speelgoed is uitsluitend vrijdag, de overige dagen mogen geen dingen
worden meegebracht om te spelen (armbanden, horloges, kettingen, ringen,
lippenbalsem …)
De kinderen die 5 jaar worden hebben vanaf de eerste dag van de maand daarna recht
op twee vrije dagen per jaar.
28 maart is de verjaardag van juf Nathalie. Ze geeft een feestje in de klas en die dag mogen de
kinderen verkleed naar school komen.

In de maand maart maken de kinderen het cadeau voor hun pappa’s (19 maart is Vaderdag in
Spanje).
Het thema waaraan in groep 1 tijdens de Spaanse les wordt gewerkt is de familie. Daarom
vraag ik u of u de kinderen een familiefoto wilt meegeven zodat we daarover in de klas kunnen
praten.
In groep A gaan we het hebben over eten. Als een van de ouders in de klas iets wil komen
koken, dan bent u van harte welkom.
Met groet,
Juf Nathalie en juf Gema

Groep 2 en 3
De afgelopen periode hebben we in de groep gewerkt over de winter. De kinderen hebben
pinguins, sneeuwmutsen en truien geknutseld. Ook hebben de kinderen een winterlied
aangeleerd.
De kinderen van groep 3 kennen inmiddels alle letters. Ze kunnen ook heel mooi schrijven en
ze gaan goed vooruit met het lezen. De boekjes uit de bieb helpen hier goed bij, dus laat ze
vooral goed oefenen thuis, zodat ze de week erna weer nieuwe boekjes kunnen uitzoeken. De
kinderen uit groep 2 en 3 mogen van 6 t/m 10 maart hun lievelingsboek meenemen en daar kort
iets over vertellen. De kinderen uit groep 3 mogen daar (als ze dit leuk vinden) ook een stukje
uit voorlezen. Juf Laura en meester Alexander zullen deze boeken ook extra onder de aandacht
brengen. Het is hierbij wel van belang dat de kinderen dit zelf willen doen! Kinderen die te
verlegen zijn of dit niet willen, hoeven dit uiteraard niet te doen.
Met groep 3 gaan we tijdens het rekenen de komende periode o.a. werken aan het klokkijken
(halve uren), splitsen, met geld werken en het rekenen m.b.v. een rekenrekje (t/m 20).
Groep 2 gaat o.a. verder oefenen met het rijmen, letters en getallen en we gaan het over de tijd
hebben.
Meester Alex en juf Laura

Spaans groep 2 t/m 8
We zijn alweer in maart, op de evenaar van het schooljaar. Tijdens deze maand zal de
meerderheid van de groepen hard aan het programma werken, zodat we als het wat warmer
wordt iets rustiger aandoen.
Zoals u weet is de spelling een van de grootste moeilijkheden voor onze leerlingen. Om in dit
opzicht beter te worden, kunt u met de volgende websites oefenen:
www.nicoland.es
http://ortoflash.masterd.es/juego-masterd-ortografia.html
De vooruitgang die groep 3 met lezen en schrijven boekt is indrukwekkend. Daar zit uiteraard
een hoop inspanning achter. Bravo! Elke dag lezen is belangrijk om het begrip en de snelheid
ervan te verbeteren.
We hebben een maand hard werken voor de boeg waarin ons motto de dagelijkse verbetering
en constantheid zal zijn. De taalexamens (groep 6, 7 en 8) worden minimaal twee weken van
tevoren aangekondigd. Hiervoor wordt een cijfer gegeven en de examens worden in de map
van elke individuele leerling bewaard.
Het leesproject waarmee we vanaf groep 5 beginnen loopt als een trein en, voor zover ik kan
zien, zijn de leerlingen meer gemotiveerd o meen interessant boek uit te zoeken en te lezen. De
uittreksels en toelichtingen die ze over het boek geven zijn steeds concreter en beter uitgedrukt.
We zijn bezig de doelstellingen te halen!

Kinderen die Spaans leren
Afgezien van de mogelijkheden die internet biedt, kan het handig zijn buitenschoolse activiteiten
met kinderen te doen die alleen maar Spaanse spreken, Spaanse tv te kijken, dvd’s in het
Spaans te kijken, naar de radio te luisteren etc. Ik raad u de volgende pagina’s aan:
http://recursosedu.blogspot.com/2008/05/mi-mundo-en-palabras-para-aprender.html
http://www.cervantes.es/lengua_y_ensenanza/aprender_espanol/cursos_holamigos_internet.ht
m
Ik wens u allemaal een prettige maand maart, of zoals het Spaanse spreekwoord luidt: “Un mes
de marzo florido y hermoso y nada de ventoso”.

Juf Ruth

Groep 4 en 5

De afgelopen tijd hebben we met heel de groep met rekenen gewerkt aan klokkijken. Ik merkte
dat ze het best moeilijk vonden om dit correct in het Nederlands te verwoorden. De hele, halve,
kwart uren zijn het meest aan bod geweest, maar we hebben het ook meerdere malen over de
minuten en de digitale klok gehad.
Groep 4 heeft nu alle tafels ‘gebouwd’ en zijn hier op school mee aan het werken. Zij mogen
nog steeds verder gaan met het automatiseren van de sommen t/m 20.
Groep 5 werkt ook met de tafels, alleen zij werken dan aan de deeltafels en het tienvoud van de
tafels (20 x 5 in plaats van 2 x 5).
Er is inmiddels één kind die alle 100 sommen van de 10 tafels in minder dan 4 minuten heeft
kunnen maken. Op naar de volgende!
Sinds februari zijn we begonnen om met de klas meerdere malen per week 5 minuten te
mediteren. Meestal leidt ik de meditatie, maar af en toe luisteren we er ook naar één op
internet. Een aantal kinderen vroegen of ze dit ook thuis kunnen luisteren. Hierbij een link:
https://www.youtube.com/user/Vlinderboomyoga/videos
Leuke tip van een moeder:
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Antartica/antartica/apadrinamiento/
Adopteer een pinguïn! De kinderen krijgen een soort diploma waar de pinguïn met naam op
staat. Het is gratis en meer een educatief project.

In iedere maandinfo schrijf ik met welke onderwerpen we bezig zijn m.b.t. de zaakvakken en
met de lessen van taal.
De komende tijd behandelen we de volgende onderwerpen:

Groep 4:
Taal
Spelling
Geschiedenis
Biologie

Lekker
Datum toets blok 6: dinsdag 21 maart
Ridders, toernooien en kastelen
Zaad

Groep 5:
Taal
Spelling
Natuur
Geschiedenis
Aardrijkskunde

Eskimo´s
Datum toets blok 6: dinsdag 21 maart
Internet
Een middeleeuws dorp
Werk

Groep 6, 7 en 8
Na een fijne vakantie gaan we weer flink aan de slag. Een maand, waarin we veel gaan werken
aan het thema ´energie´. Op woensdag 22 maart gaan we naar Caixa Forum waar we
deelnemen aan de activiteit ´Notas de Ciencia´. In de week van 7 Maart hebben we dictee over
blok 5 van spelling. De kinderen kunnen hiervoor oefenen in Bloon of met de woordenlijsten die
ze thuis hebben. Het is belangrijk dat dat ook gedaan wordt want ze hebben écht extra oefening
nodig! Met taal gaat groep 6 beginnen met het thema ´Sport´en groep 7/8 met het thema´ Rap´,
er worden allerlei leuke oefeningen gedaan en de kinderen leren op een goede manier hun
woordenschat uit te breiden. Met Biologie gaan we met groep 6 een ´natuurlijk-afvalbak´ maken
om te zien hoe snel afval wordt afgebroken door de natuur. We missen alleen nog een paar
regenwormen en pissebedden, als iemand ze in de tuin tegenkomt dan willen die graag lenen.
De kinderen van groep 7 en 8 gaan met Biologie werken over ´Energie´.
Wereldoríëntatie:
Groep 6
Natuur:
Afval
Geschiedenis: De Franken en Karel de Grote
Aardrijkskunde: Zuid Nederland
Taal:
Sport
Groep 7 en 8
Natuur:
Energie
Geschiedenis: De tweede wereldoorlog
Aardrijkskunde: Azië
Taal:
Rap

Juf Hedwig

