Agenda:
Maandag 5 februari t/m donderdag 15 maart
Maandag 5 februari t/m vrijdag 9 februari
Woensdag 7 februari
Maandag 12 februari
Donderdag 15 februari
Oudergesprekken
Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart
Donderdag 15 maart

Project Prehistorie
Winterwedstrijd
Schaaktoernooi
Margedag, kinderen zijn vrij
Rapport mee
20 en 22 februari
Vakantie
Tentoonstelling project

Project Prehistorie
Zoals elk jaar gaan we ook dit jaar een aantal weken in het hele
kindcentrum aan eenzelfde project werken. Dit jaar is het
thema: Prehistorie.
Groep 1 t/m 3 gaat donderdag 22 februari naar Dinoland. Ze
bezoeken daar de interactieve expositie over de T.Rex. Deze
expositie is opgezet in samenwerking met Naturalis. In alle groepen worden extra creatieve
lessen gegeven door kunstdocenten van ZoGemaakt. Ook zal er een muziekdag zijn waarbij
de kinderen op “prehistorische” manier muziek gaan maken. Op donderdag 15 maart wordt
het project afgesloten met een tentoonstelling.
‘Alle Zwolse kinderen lezen’
In de media heeft u onlangs kunnen lezen dat heel weinig kinderen in Nederland na de
basisschool meer dan 10 minuten achtereen lezen. Dit is erg zorgwekkend, want informatie
krijg je toch voornamelijk via lezen.
De gemeente Zwolle heeft een project opgezet om kinderen meer te laten lezen. Een
belangrijk doel hierbij is het leesplezier. De Wieden is één
van de 10 basisscholen die in de eerste fase meedoen aan
dit project en omdat we een integraal kindcentrum zijn
doen de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf ook mee.
Ook de ouders zullen hierbij betrokken worden, want lezen
moet niet alleen op school, maar ook thuis gebeuren.

Sporttoernooien
In januari heeft De Wieden voor het eerst meegedaan aan de Zwolsescholen
zwemkampioenschappen. We deden met maar liefst 3 teams mee. Elk team bestond uit 2
kinderen uit groep 3/4, 2 kinderen uit groep 5/6 en 2 kinderen uit groep 7/8.
We zijn niet in de prijzen gevallen, maar de kinderen die meegezwommen hebben wilden
allemaal volgend jaar wel weer meedoen!
Voor de tweede keer gaat een team van De Wieden meedoen met het
schaakkampioenschap voor de Zwolse basisscholen. Het toernooi vindt plaats in het Deltion
College op woensdag 7 februari. Veel plezier gewenst!
Op woensdag 21 februari doen 4 kinderen uit de groepen 5 en 6 voor het eerst mee met het
badmintonkampioenschap voor de Zwolse basisscholen! Heel veel plezier gewenst!
The daily mile
Groep 4/5 is in december een pilot begonnen met ‘the daily mile’. Het
houdt in dat de kinderen een mile (ca. 1600 m) rennen. We zijn deze
pilot gestart om kinderen meer te laten bewegen. Als de leerkracht
ziet dat de concentratie opraakt, dan gaat de groep naar buiten om
een kwartiertje te rennen. Dit kan bijdragen aan de conditie van de
kinderen, maar ook aan het concentratieniveau, stemming, gedrag en
algehele welzijn.
Inmiddels is ook groep 6 gestart en de groepen 7/8 en 3 starten de
komende weken. Daarna zullen ook de kleuters gaan meedoen.

Winterwedstrijd
Leerlingen uit groep 6 hebben samen met de leerlingenraad een teken- en knutselwedstrijd
georganiseerd. Het thema is winter. De werkjes kunnen worden ingeleverd bij juf Aletta. De
uiterste inleverdatum is vrijdag 9 februari. De uitslag wordt 14 februari bekendgemaakt. Uit
elke groep wordt een winnaar gekozen door de jury. Door de organiserende leerlingen werd
een prachtige poster in de klas gebracht waar alles nog eens duidelijk opstond. Deze posters
hangen bij de lokalen.

