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Aan de ouders, verzorgers,
Agenda
08 januari
12 januari
23 januari

MR vergadering
proefles Popschool Leens
inloopochtend voor kleuters

Jarigen
24 december
03 januari
08 januari
13 januari

Elysia Wolthorn
Moniek van Wijk
Lisanne Agema
Marleen Agema

Leens, 08 januari 2018

Popschool Leens
Op vrijdag 12 januari komt de Popschool op school. De popschool vormt samen met een groepje kinderen
een band, ze zijn al in meerdere dorpen actief en ze willen nu ook in Leens een popschool beginnen. De
popschool wil graag een proefles geven op school. Deze proefles geven ze op vrijdagmiddag 12 januari aan
de groepen 5 t/m 8, voor de proefles neemt de Popschool zelf instrumenten mee.
Inloopochtend
Ook dit schooljaar hebben we twee inloopochtenden gepland voor kleuters die alvast bij ons op school willen
komen kijken, samen met hun ouders. Dit schooljaar zijn de data: dinsdag 23 januari en donderdag 15
maart. Vanaf 10.30-12.00 uur kunnen de kleuters en de ouders in de klas kijken en spelen met de kinderen
van de groepen 1 en 2.
Gymles
Juf Annemiek is terug van zwangerschapsverlof en zal vanaf 8 januari de gymlessen op maandag weer
gaan geven. Op 22 januari heeft juf Annemiek een cursus en op deze maandag zal meester Jos (meester
Jos was de vervanger van juf Annemiek) haar vervangen.
Bereikbaarheid
We merken dat we de laatste tijd moeilijk telefonisch bereikbaar zijn. We verwachten dat dit aan onze
telefoon ligt. We hebben vandaag gelijk een nieuwe telefoon gekocht en hopen dat het probleem hiermee
opgelost is. Excuses voor het ongemak.
Afwezigheid Marcia
Juf Marcia heeft last van haar evenwichtsorgaan en kan hierdoor helaas niet werken. We hebben vervanging
gevraagd voor de komende week. Op dit moment heb ik nog geen reactie van SLIM, maar ik hoop dat we
snel kunnen melden wie er op woensdag, donderdag en vrijdag lesgeeft aan de groepen 1 en 2.

ICT
Stukje van de ict werkgroep
Kinderen en ICT
Onze kinderen groeien op in een wereld die snel verandert. Computer, telefoon, tablet spelen
daarin een belangrijke rol. Om u als ouders te helpen –samen met uw kind- een goede weg te
vinden in de talloze mogelijkheden, schrijven wij maandelijks een artikel. Deze keer over…..
Creatief met de app Quiver: breng een kleurplaat tot

leven

Kort gezegd: Door het kleuren van een kleurplaat via de app Quiver kunt u met de app de
kleurplaat tot leven brengen. De app is gratis en beschikbaar voor iPad , iPhone, Android tablet of
phone.
Vanaf de site http://www.quivervision.com zijn nog meer kleurplaten te vinden voor deze app.
Via het menu op de tablet kun u van het verrassende effect een filmpje maken en delen met uw
familie en vrienden via What’s app of Facebook ,Instagram etc.
Bovenstaande is een voorbeeld van Augmented Reality : aan wat u ziet wordt ( via de app) een
virtuele laag toegevoegd en geeft verrassende effecten.
Stappen:
1. Download de app QUIVER
2. Klik na het openen van de app op het icoon met het boekje
3. Kies een kleurplaat en print die ( in het mapje quiver starter is
de kleurplaat met de vuurpijlen te vinden). Kleuren maar!
4. Open nu de app opnieuw en klik op het icoontje met de
vlinder
5. Blijf boven de app hangen met de tablet, je ziet eerst een
rood, daarna een groen scherm verschijnen (soms duurt dit
eventjes om te laden)
6. Klik via het touchscreen op de onderdelen van de kleurplaat
!!
https://www.youtube.com/watch?v=dbAlcv9xxJQ ( korte uitleg en voorbeeld)
Wij wensen u een hele fijne, creatieve kerstvakantie en een fantastisch 2018 !!
Redactie ICT-werkgroep L&E

Nieuws uit de groepen
Groepen 4 en 5:
De groepen 4 en 5 hebben weer een nieuw papier meegekregen, waarop de woorden staan die bij thema 4
aan bod komen bij spelling. Het zou fijn zijn als u af en toe met uw kind deze woorden oefent in de vorm van
korte dicteetjes. Ook blijft het belangrijk om de tafels te oefenen.

