De Bonkelaar
Lenteflits

Beste ouders/verzorgers,
Stormen
Nu alle coronamaatregelen verleden tijd
zijn, is er weer ruimte voor lessen met
externen en uitstapjes.
In deze lenteflits vindt u korte verslagen
van de activiteiten van verschillende
groepen.

Nieuwe mediatoren
Pas geleden hebben Nelya, Jah’milliah,
Jayden, Joshua en Hanna uit groep 7 en
Lea en Samuel uit groep 7/8
deelgenomen aan de mediatorentraining.
Ze zijn allemaal met vlag en wimpel
geslaagd en hebben hun diploma in
ontvangst genomen van juf Linda. Van
harte gefeliciteerd! We zien jullie snel in
actie op het schoolplein tijdens het buiten
spelen.

In het weekend van 18 op 19 februari
werd ons land geteisterd door vreselijke
stormen. De school ging eerder dicht en
het OV reed niet op vrijdagmiddag. Er was
veel schade en ook het hek van de school
en de unit van groep 8 werden door een
omgevallen boom geraakt.
Gelukkig is het bij materiele schade
gebleven en kon in de voorjaarsvakantie
alles weer hersteld worden.

Zomertijd
In de nacht van 26 en 27 maart
gaat de zomertijd weer in. Dit
betekend dat de klok een uur
vóóruit gaat.
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Groep 5/6 unIQ
In het najaar deden we een project over
Volkeren. Alle kinderen hielden een
presentatie over een volk en hadden
daarbij een acticiteit bedacht. Bij de Inuït
was de opdracht een iglo van
suikerklontjes te bouwen en na de
presentatie over de Masai ging de hele
klas een kleurige ketting van kleine kralen
maken.

We zagen indrukwekkende voorwerpen
zoals stenen beelden, verfijnde sieraden
en tekeningen uit codices
(geschilderde boeken) die tot leven
kwamen door de bijzondere verhalen. En
we gingen ook nog zelf aan de slag. Het
was een leuke excursie!
En meester Marius tekende iets heel
moois op ons whiteboard, kijk maar……

Als afsluiter wilden we graag naar de
Azteken tentoonstelling in het
Volkenkunde Museum in Leiden. Maar ja,
corona… Gelukkig konden we vorige week
dan eindelijk wel gaan. Het was super
leuk en ook leerzaam.
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Groep 1/2B
Vorige week hebben alle kinderen
pruiken gemaakt in de kleuren geel, rood,
oranje, blauw en roze.
Met alle hoedjes op en de begeleiders
mee gingen we op weg naar het
Rijksmuseum.
In het rijksmuseum ging elk groepje op
zoek naar de klepels van de bellen. De
muziek van de klok was weg. Gelukkig
hebben we klepels van de bellen weer
gevonden en had de klok zijn muziek
weer terug.
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We hebben een hele leuke dag gehad in
het Rijksmuseum!
Toen we terug kwamen zijn we zelf
klokken gaan schilderen en bellen gaan
maken.
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Groep 4
We zijn naar het Tropenmuseum
geweest. Wat was het geweldig om dit
weer samen te kunnen doen!
Het was leerzaam en gezellig. het thema
was; feesten in de wereld. We hebben
prachtige kleding en maskers in het
museum gezien.
Verder hebben we onderzocht wat je
nodig hebt voor een mooi feest. Ook
hebben we een mooie dans geleerd. De
touringcar bracht ons veilig van en naar
school. Her was een fijne dag!
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Ook hebben we een rekenles over de
meter gehad. De kinderen moesten
samen van Lego, Kapla, Knex en PlusPlus
iets maken wat precies (maar dan ook
echt precies!) 1 meter lang was! Het
moest ook absoluut aan elkaar blijven
zitten! Dat was toch iets lastiger dan ze
dachten maar het is natuurlijk wel gelukt!
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Groep 1/2A
Wij hebben genoten van de
museumweken. We zijn gestart met een
bezoek aan het Van Gogh Museum. We
hebben geluisterd naar het verhaal van
Vincent en Camille. Vervolgens zijn we
met Camille op ontdekkingsreis geweest
langs de bijzondere schilderijen van
Vincent van Gogh. We hebben allemaal
een portret van Camille gemaakt. Bij het
schilderij van de zonnebloemen mochten
wij zelfs even voelen
In de klas hebben we ook geverfd aan de
hand van stippels en streepjes en we
hebben zonnebloemen gevouwen.
Groep 6
We zijn naar het Stedelijk museum
geweest. Op school hebben de kinderen
een les gekregen over de
kunstenaarsgroep De Stijl. In het museum
bekeken we onder andere een aantal
werken van deze groep. We maakten
daar ook een tekening en beeldden een
schilderij uit. Op school maakten we
allemaal een eigen Mondriaanschilderij
(zoals op de foto hiernaast).
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Groep 3
Dinsdag 15 maart was het eindelijk zo ver,
het scheepvaart museum! Het was een
hele leuke en leerzame dag. In de
voorgaande weken hebben we op school
al aandacht besteed aan het bezoek. We
wisten van te voren al best veel van wat
je in een museum allemaal kon zien en
doen. Ook wel spannend allemaal voor
groep 3, met een grote bus naar het
hartje van Amsterdam.

Na het schip te hebben verkend zijn we
ook in het museum zelf nog binnen in een
nagemaakte walvis geweest. Hij was heel
groot, we konden er met zijn allen in.
Binnen in de walvis konden we zijn hart
horen kloppen. Je kunt ons nu echt alles
vragen over piratenschepen en walvissen!

Wat we heel fijn vonden was dat zoveel
ouders zich van te voren hadden
opgegeven om mee te gaan. Helaas
konden we niet iedereen meenemen,
maar hierbij een paar foto’s van een
onvergetelijke dag.
We hebben in het museum veel geleerd
over het leven op een zeilschip en ook
over walvissen. Naast kijken en luisteren
moesten we ook flink onze handen uit de
mouwen steken. We hebben eerst op de
wal onze zeebenen uitgeprobeerd en
daarna het schip op en zelf het anker
opgehaald. We hebben zelfs een
hindernisparcours gelopen in het ruim
van het schip.
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Groep 7 en groep 7/8
Wij gingen naar het Scheepvaartmuseum.
We kwamen aan en gingen naar binnen.
Daar zagen we een enorme kamer met
een glazen dak. Het museum was in de
Gouden Eeuw een pakhuis.
Daarna gingen we naar de groepsleiders,
Die leidde ons het museum rond. Toen
gingen we naar het schip en zagen we de
bedden van de matrozen en van de
kapitein. We zagen ook het wc´tje van de
kapitein. De matrozen veegden hun billen
met touwen af. En toen gingen we naar
het ruim daar bewaarden ze alle dingen
van het pakhuis, en daar was er een
parcours. En toen zagen we de
slaapplekken van de matrozen, dat waren
hangmatten. En toen gingen we weer het
museum in. Daar leerden we over
specerijen, en waar ze vandaan kwamen.
We hebben veel geleerd over het VOCschip en over de Gouden Eeuw. En het
was super leuk om met de groepen 7 en
7/8 te gaan.
Groetjes van: Amira en Darwin
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Verkeersexamen groep 8
Op 23 maart hebben beide groepen 8
deelgenomen aan het praktisch
verkeersexamen. De kinderen zijn die dag
met de bus naar de start gebracht. De
kinderen moesten hier een route fietsen.

Dit om te laten zien dat ze zich goed aan
de verkeersregels/veiligheid houden.
Samen met het mooie weer en de
kinderen was het een spannende, maar
zeker leuke activiteit!

Groep 5
Buitenlessen, niets fijner! Wij gingen in
tweetallen digitaal klokkijken oefenen op
het plein. Ze waren super enthousiast.
Dit willen ze veel vaker…
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