‘In Vlindervlucht’
Nieuwe leerling
Op 2 februari is Emie Webbink 4 jaar geworden!. Emie is in groep
1 bij juf Jantje en juf Marije gekomen. We wensen haar een fijne
schooltijd op de Vlinderhof!
Schrijver en kunstenaar in de klas
In groep 5-6 mochten we op 31 januari Mariken Jongman verwelkomen.
Ze heeft veel kinderboeken geschreven. Alle kinderen uit de klas hebben
een boek van haar gelezen. Mariken kwam bij ons om te vertellen over
het schrijven van boeken. Ook hebben we samen gedichten geschreven.
Op 7 februari kwam Eline Krottje, kunstenares, bij ons. De kinderen
hebben met behulp van verschillende druktechnieken een bladzijde voor
een groot boek gemaakt. De gedichten waren hierbij het uitgangspunt. De
bladzijden worden ingebonden tot een groot boek.

Open huis
Afgelopen woensdag hadden we `open huis` voor de kinderen die volgend
schooljaar 4 jaar worden. De kinderen en hun ouders hebben de school
bekeken en vooral de kleutergroep. De kinderen hebben lekker in de
verschillende hoeken gespeeld en met groot materiaal in het speellokaal.

‘In Vlindervlucht’ 9, ’16-‘17

‘Kleuterpraat’
 In groep 1/2 wordt gewerkt over draken. Juf vraagt: ‘Wat zou je
doen als je een draak op straat tegen zou komen’? Velen kiezen
voor de aanval. Op zijn kop springen, een zwaard of een mes
pakken. Maar onze eigen ‘Hansje Brinker’ zegt: ‘Ik zou een grote
zak snoep ophalen. En de zak zat nog heel goed dicht want dan is
hij lekker lang bezig. De reactie van een andere kleuter: ‘Ik heb ook
een zak snoep thuis maar die eet de draak niet op’!
 Tijdens de Engelse les gaan de kleuters boodschappen doen. Ze
kopen rozijnen. Hoe heten die ook alweer in het Engels? Een kleuter
antwoordt: ‘Rozenals’..
‘Vlindershow’ groep 3/4
Gisteravond was de `Vlindershow`, de musical van groep 3-4. De titel
was: `Wat vader doet….`De musical is gemaakt naar het sprookje: wat
vader doet is altijd goed. Maar of dit altijd klopt?? Tijdens de uitvoering
van bleek dit wel zo te zijn voor de
vader in de musical! De kinderen
verzorgden een prachtige voorstelling
voor ruim 90!! toeschouwers in het
Verenigingsgebouw. Het was een
geweldig geslaagde avond!

Agenda
20-02 t/m 24-02-‘17 Voorjaarsvakantie
27-02-‘17: Theater groep 1-2
06-03-‘17: Theater groep 1-2
Drents archief groep 7-8
Hunebedcentrum groep 5-6
08-03-‘17: Studiedag team, alle leerlingen zijn vrij
14-03-’17: MR vergadering
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Nieuws van ‘buiten’

ScharrelKids IVN Norg
Zondag 26 februari 2017 gaan we weer op pad met de Scharrelkids IVN Norg.
Het thema is dit keer: dood hout leeft. Wat is dood hout? Hoe komt het dat bomen dood
gaan? Is dood hout wel dood?
Wat valt er allemaal te ontdekken in dood hout.
Welke stadia zijn er in dood hout en waar kunnen we het vinden?
Een heleboel vragen waar wij misschien de antwoorden wel bij kunnen vinden.
Kom op zondag 26 februari om 13.00 uur naar theehuis de Bosrand in Norg en we gaan
samen op onderzoek. Het duurt tot 15.00 uur. Zorg voor warme kleren en goed schoeisel. Het
liefst laarzen met dikke sokken.
Aanmelden kan maar zo komen is ook prima. De kosten zijn 2,50 euro.
Team Scharrelkids Norg
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