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Belangrijke data
(onder voorbehoud)
• 4 december Sinterklaas viering
• woensdag 16 december Kerstviering
• 18 december t/m 4 januari Kerstvakantie

Het zijn onzekere tijden met de wisselende coronamaatregelen. We doen
ons best om alle activiteiten door te laten gaan, maar we hebben helaas
wel al een paar keer beroep moeten doen op uw flexibiliteit en compassie. Waarvoor hartelijk dank.
Door een maatregel is ook de excursie in de thema weken ‘De haven’ naar
het Maritiem Museum niet doorgegaan. We wilden niet bij de pakken
neer gaan zitten. Aangezien we niet richting de haven kunnen gaan, hebben we het havengevoel gewoon onze kant opgehaald. Meester Brady
heeft zijn gymlessen boven op de dijk gegeven en we hebben boten gebouwen van natuurlijke materialen.
Komende maand zal Sint een bezoekje brengen aan Wow. De Sint behoort tot de risicogroep dus hij wil en kan het bezoek niet zo groots aanpakken als de jaren hiervoor. Uiteraard komt hij wel een bezoekje brengen aan onze school op 4 december. De kinderen hebben wel gewoon
gym, nou ja gewoon…echte Pietengym.
Ook kerst is dit jaar anders dan u gewend bent. De kinderen gaan met elkaar kerst vieren op woensdag 16 december. U heeft hierover een aparte
brief ontvangen. Verder kunt u in deze nieuwbrief het nieuws uit de verschillende bouwen lezen en maken we u attent op een aantal belangrijke
data.
Wij wensen u veel leesplezier!
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Welkom
De afgelopen periode is een nieuwe
leerling bij ons op school gestart. Van
harte welkom; Hamza. We wensen jou
en jouw ouders een mooie tijd op de
Wow Verbazisschool!

Daarnaast hebben de kinderen voor
het thema haven prachtige knutselwerkjes gemaakt, waarmee ze zelf een
prachtige haven kunnen ontwerpen.
Deze kranen, kapiteins en boten zijn
gemaakt van kosteloos materiaal.

vandaan komen. De leerlingen bouwen
boten, die we in onze vlootschouw aan
de andere klassen gaan laten zien.
In de natuurspeeltuin hebben de kinderen boten gebouwd van natuurlijke
materialen om te bekijken hoe deze
blijven drijven. Dat ging heel goed!

Nieuws vanuit de
Onderbouw
Vrijdag 13 november zijn de kleuters
samen met de middenbouw naar de
natuurspeeltuin geweest. De weg naar
de natuurspeelplaats toe was al een
hele onderneming, want dat blijkt best
een flinke wandeling voor de kleintjes.
Het mocht de pret niet drukken. Eenmaal aangekomen zijn de kinderen
druk bezig geweest met het zoeken
naar natuurlijke materialen om bootjes
te maken. Vervolgens hebben zij samen met meester Pieter-Jan, juf Jacobien en juf Danique bootjes gemaakt
en getest of deze bleven drijven.

Verder is de Sint natuurlijk ook weer in
het land, het enthousiasme is duidelijk
voelbaar in de klas! Er wordt uit volle
borst gezongen en over de schoencadeautjes verteld. Ook ontstaan de
mooiste werkjes/ knutsels.

Tijdens doelentijd wordt hard gewerkt
aan de leerdoelen. Alle leerlingen hebben een doelenboekje voor rekenen
met hun eigen leerdoelen waar ze mee
oefenen. Over deze leerdoelen krijgen
kinderen in kleine groepjes instructie.
Het oefenen gebeurt op Gynzy en met
behulp van materiaal. Ook wordt er enthousiast geoefend met de taaldoosjes.
Dit levert mooie en creatieve werkjes
op.

Nieuws vanuit de Middenbouw
Natuurlijk was er ook tijd om heerlijk te
ravotten tussen de bomen, struiken en
bij de waterpomp. Het was een gezellige boel, zo met z'n allen. Hopelijk
volgt er snel weer een gezamenlijk
uitje!

Het project haven slaat in de middenbouw goed aan. Vol betrokkenheid
verdiepen we ons in wat er in de haven
van Rotterdam gebeurt, welke soorten
boten er aanmeren, hoe de producten
van het schip op de wal en in de winkels komen en waar al deze producten

2

Nieuws vanuit de Bovenbouw
We zitten nog midden in het project
haven. De kinderen hebben allemaal
een onderzoekje gedaan naar een beroep en een visitekaartje gemaakt. De
vader van Maas heeft een gastles gegeven met nog veel meer informatie over
havenberoepen. De kinderen vonden
dit ontzettend leuk en leerzaam. Wij
willen de vader van Maas dan ook nogmaals hartelijk danken!

Ook zijn we terug in de tijd gegaan. We
hebben gekeken naar 'Welkom in de
Gouden Eeuw', over de VOC en het
ontstaan van de Republiek. Er werd
toen veel gehandeld in kruiden.
Daarom hebben we een heerlijke en
geurige curry gemaakt. Voor het drinken hebben we twee soorten chai (een
bijzondere thee) getrokken.
Alle kinderen hebben de afgelopen weken met veel plezier gewerkt met technisch Lego, daarbij moest het apparaatje ook geprogrammeerd worden.
En dat is gelukt! Er zijn filmpjes van gemaakt voor de presentatie aan het
einde van het project.

Nieuws uit de HB-groepen
Ook in de HB groepen werken we deze
periode aan het thema “Haven”. Als
startopdracht hebben de kinderen
twee placemats gemaakt en daarop alles geschreven wat ze al weten over de
haven. We weten bijvoorbeeld dat Rotterdam de grootste haven van Europa
heeft.
In de speelzaal was de opening van het
project, met heel toepasselijk een visstick en een visdropje als traktatie. Ook
was er zogenaamd zeewater om te
drinken. Tijdens de projectlessen zijn
we allemaal bezig met een opzoek- of
een onderzoeksvraag. Vragen zoals:
“Hoe kan je containerschepen zo milieubewust laten varen?” of “Welke vissen zwemmen er in de haven?” of
“Welke beroepen vind je in de havens?” tot “Wat wordt er allemaal vervoerd in de containers die op schepen
staan?” Hier maken de kinderen een
presentatie van, die aan het eind van
het project te bewonderen is.
We hebben digitaal les gehad van juf
Lidija, zij heeft ons heel veel geleerd
over bruggen. Over welke soorten
bruggen er zijn en hoe een brug zo stevig mogelijk gemaakt kan worden.
De kinderen maken ook een eigen brug
met de informatie die ze gekregen hebben. Eerst hebben ze die brug getekend en daarna gemaakt van ijsstokjes.
Ook zijn er boten gebouwd en te water
gelaten bij de natuurspeeltuin.
Aan de oever van de Rotte hebben we
een stukje over het oude jaagpad gelopen. Daar was duidelijk te zien hoe
vroeger de trekschuiten door paarden
vooruit werden getrokken. Om het verhaal helemaal af te maken gaan we op
woensdag 2 december met de groepen
6,7 en 8 naar de Schie fietsen en daar
boten bekijken. Al met al een heel gaaf
project met veel verschillende kanten.
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De FIRST LEGO League.
Tien kinderen uit HB en BB doen dit
jaar mee aan de FIRST LEGO League.
Dat zijn Sten, Anna-Rosa, Sam, Sofia,
Joep, Billie, Danique, Maas, Aaliyah en
Jamie. Zij worden uitgedaagd om te
denken als wetenschappers en technici. Ze werken als team aan een innovatieproject, waarbij een probleem uit
de praktijk moet worden onderzocht
en opgelost. Daarnaast leren ze hun eigen robot te bouwen en te programmeren om hier vervolgens verschillende missies mee uit te voeren in een
robotwedstrijd.

Op 10 woensdagmiddagen gaat het
team een ontwerpplan maken en met
elkaar bouwen onder leiding van een
aantal ouders en, als hij weer hersteld
is, meester Rolph.

Vrije dagen en
kerstvakantie
Hierbij willen wij u erop attenderen dat
de kerstvakantie al begint op vrijdag 18
december. Dit betekent dat we de kinderen op donderdag 17 december voor
het laatst gaan zien in het jaar 2020,
om hen vervolgens weer op dinsdag 5
januari te mogen begroeten in het
nieuwe jaar!

Nieuws vanuit de bibliotheek ( leestips)
Oceaanstad: zoek je mee?
Duik onder in de oceaan en ontdek de onderwaterwereld! Beestje (lijkt op een
lieveheersbeestje) is kwijt en Mila en Basiel gaan naar hem op zoek. Ze zoeken
bij het station, in het museum en bij de warmwaterbron. Het is lastig, maar als
je de platen goed bekijkt zie je Beestje echt wel! En je ziet nog veel meer, zoals
zeesterren die vissen masseren en een dolfijn die aan het jongleren is met een
octopus.

Fred en het geheim van de haven
Het lukt een stel boeven niet om een schat te stelen op de Zilvervloot van Piet
Hein. Bijna 400 jaar later probeert hond Fred in de haven van Rotterdam om
dit alsnog te voorkomen.

De kleine kapitein
De kleine kapitein is een jongentje die van allerlei spullen zoals een potkachel,
een badkuip, een stoelpoot en een fietsketting zijn schip de 'Nooitlek' bouwt.
Wanneer hij de schroef, gemaakt van gesmolten bronzen centen, af heeft tilt
een hoge golf het schip van de duin. De avontuurlijke tocht van de 'Nooitlek'
met de kleine kapitein en zijn kornuiten Dikke Druif, Marinka en Bange Toontje
kan beginnen.

Het raadsel van de zee
Net als ieder jaar hoopt Ravian (12) dat zijn vader, die zeeman is, op zijn verjaardag in de haven zal verschijnen. Maar dit jaar komt het schip van Lasse niet
opdagen. Ravian hoort dat hij gevangen zit op het schip van zeerover Bank. Zal
het Ravian lukken zijn vader te vinden?

Voor meer leestips zie https://www.bibliotheek.rotterdam.nl/
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