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Nieuwsbrief januari 2020 nr.5
Spelen in een rockband / Spelen in
een orkest
Dinsdag 14 januari starten de lessen, spelen
in een rockband voor groep 7/8. Deze lessen
hebben als doel de kinderen kennis te laten
maken met het muziek maken in een band.
Aan de hand van een aantal voorbeelden op
YouTube leren de kinderen luisteren en
kijken naar een aantal specifieke thema’s:






Bandsamenstelling, gebruik en functie
van de diverse instrumenten.
Het gebruik en de betekenis van teksten.
Het gebruik van een zanginstallatie en de
versterking voor de instrumenten.
Wat er bij komt kijken als je als band of
artiest wilt doorbreken.
Na het tonen en bespreken van de voorbeelden gaan de kinderen aan de slag om
de getoonde nummers zelf te leren spelen.

De kinderen van groep 5/6 zullen deelnemen
aan het project Spelen in een orkest.
Zij zullen kennismaken met verschillende
blaasinstrumenten. De lessen worden verzorgd door Hans Jonker.

Neten geconstateerd
Omdat er maandag 6 januari tijdens de
luizencontrole neten zijn geconstateerd in
groep 5 t/m 8, raden wij u aan elke dag met
een luizenkam het haar van uw kind(eren)
te controleren. Na de voorjaarsvakantie is
de eerstvolgende luizencontrole.

Incasso oudervereniging
Binnenkort vindt de eerste automatische
incasso van de oudervereniging plaats. Aan
het eind van dit schooljaar volgt er nog één.
Met eventuele vragen kunt u terecht bij
Helga Goettsch, penningmeester OV.
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Vesuvius Club Elsloo bedankt!
Tijdens de nieuwjaarsviering in ‘t Anker
deelde de Vesuvius Club Elsloo cadeaus uit.
Zo ook aan onze school. Wij mochten diverse educatieve spelletjes ontvangen, die de
kinderen kunnen gebruiken bij het zelfstandig werken (rekenen en spelling). Wij willen
de Vesuvius Club Elsloo hiervoor hartelijk
bedanken!

Nationale voorleesdagen
De Nationale Voorleesdagen worden jaarlijks gehouden om het voorlezen aan jonge
kinderen die zelf nog niet kunnen lezen te
stimuleren. Donderdag 23 januari komt onze
leesconsulent Elke van der Kley in groep 1/2
het prentenboek van het jaar, Moppereend
voorlezen.

Uitbreiden klassenbibliotheek
groep 7/8
Voor het eerst hebben wij dit schooljaar
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om
een eigen gekozen project te steunen via
Kinderpostzegels. Wij hebben door deze
mogelijkheid de klassenbibliotheek van
groep 7/8 met maar liefst 22 boeken
kunnen uitbreiden.

6 januari
14 januari
15 januari
21 januari

23 januari
27 januari
28 januari
29 januari

Luizencontrole
Spelen in een orkest, groep 5/6
Spelen in een rockband, groep 7/8
Juf Greetje afwezig i.v.m. directie overleg
MR/OV vergadering
Leerlingenraad
Doe dag Terra College, groep 8
Spelen in een orkest, groep 5/6
Spelen in een rockband, groep 7
Leesconsulent Elke van der Kley leest voor in het kader van de nationale
voorleesdagen, groep 1/2
Onderwijs evaluatie dag, alle kinderen zijn vrij!
Spelen in een orkest, groep 5/6
Spelen in een rockband, groep 7/8
Rapport mee

De volgende nieuwsbrief verschijnt in week 6
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