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Kunstweken op de Wagemaker
Van 6 september t/m 24 september starten
alle groepen met het project: kunst
De Kunstweken is een educatief concept dat
leerlingen in hun eigen werk inspireert door
hen kennis te laten maken met een
bijzondere kunstenaar.
Er worden verschillende lessen gevolgd: Luisteren & Kijken, Denken & Doen en
Zien & Bespreken.
Groep Grutto gaat aan de slag met Mondriaan, de Fuut met Kandinsky.
Groep 3 gaat in beweging door Keith Haring, groep 4 neemt Andy Warhol.
Groep 5 wordt geïnspireerd door Vincent van Gogh en groep 6 door Joan Mirò.
Groep 7 verdiept zich in de verrassende werken van Matisse en groep 8 in die
van Pablo Picasso.
Het einddoel van de Kunstweken is dat iedere leerling op eigen niveau een echt
kunstwerk maakt waar hij/zij trots op kan zijn!
De leerlingen krijgen allemaal een eigen museum op internet.
Ouders, opa en oma, een verre oom en die leuke tante,
allemaal kunnen zij de kunstwerken bewonderen.
Aan het eind van het project worden de kunstwerken
opgestuurd en in het museum op internet gezet. Wanneer dit
geregeld is krijgt u van ons de gegevens zodat u het kunstwerk
van uw kind kunt bekijken in het museum.
Deze link geeft een korte impressie van ons project:
https://youtu.be/Koa9VoBNFsQ
Informatieavond digitaal
De informatie avond die we jaarlijks houden, waarop u kennis
kan maken met de leerkracht van uw kind en de plannen
krijgt te horen voor het komende jaar wordt digitaal
gehouden met het programma TEAMS. De onderbouw
groepen (1 t/m 4 ) doen dit op woe 8 september Van 18.30
uur tot 19.15 uur en de bovenbouw op dezelfde dag van
19.30 uur tot 20.15 uur.

Training mediatoren Vreedzame school
Deze week hebben de leerlingen van de
groepen 6, 7 en 8 kunnen solliciteren om in
aanmerking te komen voor een
mediatorenrol. Mediatoren krijgen een
training om te leren om kleine conflicten
tussen leerlingen op te lossen.
Wanneer er meer sollicitaties zijn dan te
vergeven mediatorenplaatsen dan zullen er
leerlingen afvallen. Leerlingen die de beste
motivatiebrief hebben zullen uitgekozen worden voor een gesprek. Ook na deze
gesprekken zullen er leerlingen geschikt bevonden worden maar er zullen ook
afvallers zijn. Dit is heel teleurstellend maar alleen de leerlingen die het meest
geschikt zijn komen uit de bus om de training te gaan volgen.
Bericht van het oudercafé
Het Oudercafé is weer begonnen in de bibliotheek. Je bent
van harte welkom op maandagochtend van 8.45 – 10.00
uur.
We krijgen bezoek van Annelijn de Ligt van de GGD. Zij
komt vertellen over de sportactiviteiten voor volwassenen en kinderen.
Hartelijke groeten,
Ilonca Erhardt
Waterlandlaan 40 • 1441 MP Purmerend
Mob. 06-82320102
ierhardt@bibliotheekwaterland.nl
Heeft u al gehoord dat……
➢ Teun de ondersteuning gaat geven op dinsdag gr 6 en do gr 3
➢

