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Nieuws van het bestuur
Onze voorzitter Heleen te Boekhorst heeft een paar weken geleden het voorzittersstokje
overgedragen aan Meike Bakker-Mutsaerts. We willen Heleen heel erg bedanken voor haar
enthousiasme en inzet de afgelopen twee jaren en zullen haar aanwezigheid en gezelligheid
op De Vaarboom zeker missen.
Natuurlijk zijn we heel blij dat Meike bereid is de rol van Heleen over te nemen.
Meike woont sinds augustus 2017 met haar man en twee kinderen in Cambridge. De oudste
van haar twee kinderen zit in kleuterklas. We willen Meike bij deze nogmaals hartelijk
welkom heten in ons team.

Schoolgids
Onze schoolgids heeft een nieuw, fris uiterlijk gekregen. In de schoolgids kunt u veel
informatie vinden over onze visie, ons onderwijs, gebruikte lesmethoden, toetsen,
ouderbetrokkenheid en kwaliteitszorg. We hebben de vernieuwde schoolgids samen met
deze nieuwsbrief aan u vestuurd en willen u vragen de schoolgids eens door te nemen.
U kunt de schoolgids ook op onze website vinden.

Digitaal lidmaatschap Bibliotheek Amsterdam
Stichting NOB is met de Openbare Bibliotheek Amsterdam een samenwerking aangegaan
zodat onze leerlingen een gratis digitaal jeugdlidmaatschap bij een Nederlandse bibliotheek
kunnen aanvragen. Het lidmaatschap maakt het mogelijk om gratis E-books te lenen via de
Bibliotheek van Amsterdam en het landelijke E-books platform van de Openbare
Bibliotheken in Nederland. Meer informatie over de huidige collectie kunt u vinden
op https://www.bibliotheek.nl/ebooks.
Mocht u uw zoon of dochter willen aanmelden voor dit lidmaatschap, stuur dan even een
e-mail met de naam van uw kind, geboortedatum en een e-mail adres aan
secretaris@devaarboom.co.uk. Het e-mail adres mag op naam van de ouder of van het kind
staan, echter elk e-mail adres mag slechts een keer gebruikt worden, dus bij het aanmelden
van meerdere kinderen vragen wij u verschillende e-mail adressen te gebruiken.
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Lezen
Zoals u weet, vinden wij het erg belangrijk dat uw kind wekelijks Nederlandse boeken leest.
Veel lezen is niet alleen leuk, maar helpt ook bij het vergroten van de Nederlandse
woordenschat en de leesnelheid.
De volgende boeken zijn op dit moment populair bij onze leerlingen vanaf groep 4:
Top vier van groep 4 (juf Clara)
1. Vos & Haas boeken, Sylvia vanden Heede en Thé Thing-Khing
2. Weerwolvenfeest, Paul van Loon
3. De boze heks boeken van Hanna Kraan en Annemarie van Haeringen
4. De waanzinnige boomhut, Andy Griffiths en Terry Denton
Top drie van groep 4b, 6 en 7 (juf Gea)
1. Abeltje, Annie M.G. Schmidt
2. Niek de Groot brokkenpiloot, Lincoln Peirce
3. De waanzinnige boomhut, Andy Griffiths en Terry Denton

Aanmeldingen September 2018
De aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar stromen binnen en de leerkrachten zijn al een
begin aan het maken met het samenstellen van de groepen per september 2018. We
hopen uiteraard dat al onze huidige leerlingen ook per september onze lessen blijven
volgen. Mocht u besluiten te stoppen met De Vaarboom, zou u dit dan zo spoedig mogelijk
aan ons kunnen doorgeven.

Koningsdag
Op zaterdag 28 april vieren we Koningsdag op De Vaarboom.
Dit jaar organiseren we weer voor alle kinderen van
onze school een spelletjescircuit. We willen dit jaar ook
alle ouders uitnodigen zodat we gezellig met zijn allen
dit “oranje feest” kunnen vieren.
Het leerkrachtenteam gaat binnenkort nadenken over
de invulling van deze feestelijke ochtend. We zullen u
zo spoedig mogelijk per e-mail meer informatie sturen.
Net als voorgaande jaren zijn wij op zoek naar enthousiaste ouders die het leuk vinden om te
helpen met het klaarzetten en begeleiden van de spelletjes. Interesse? Laat het dan even
weten.
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GCSE Nederlands
Onze leerkrachten begeleiden ook dit jaar weer een aantal (oud) leerlingen met de
voorbereidingen voor hun GCSE examen Nederlands. De examens zullen in april en mei
plaatsvinden. We willen iedereen veel succes wensen.

Nieuws uit groep 1 en 2
Gedurende de afgelopen vier lesdagen zijn alle leerlingen van groep 1 en 2 veranderd in
kleine kunstenaars. En wat hebben we veel prachtige kunstwerken gemaakt! De kinderen
hebben met veel plezier getekend, geschilderd, geplakt en geknipt! We hebben geoefend
met de namen van de verschillende kleuren, geluisterd naar mooie verhalen over
kunstenaars en met Nijntje een museumbezoek nagespeeld aan de verteltafel.
Natuurlijk willen de leerlingen, net als echte kunstenaars hun prachtige kunstwerken graag
aan iedereen laten zien. Wij willen alle ouders van de leerlingen in groep 1 en 2 daarom
uitnodigen om een bezoek aan ons eigen museum “Het Kunstwerk” te brengen. Vergeet
daarbij niet eerst een zelfgemaakt kaartje te kopen bij de ingang.

Wanneer:
Hoe laat
Waar:

Zaterdag 24 maart
12.15 – 12.45
het klaslokaal van groep 1 en 2

Na de paasvakantie gaan we ons bezighouden met een nieuw thema: Wat loopt en vliegt
daar? Een vrolijk thema over de lente en dieren. Meer informatie over dit thema volgt snel
per e-mail.

Nieuws uit groep 3
Ziek zijn, reizen en de natuur zijn een paar voorbeelden van thema’s die de afgelopen
maanden in groep 3 zijn behandeld. Door middel van deze thema’s hebben we hard gewerkt
aan het leren van de Nederlandse klanken en het vergroten van onze woordenschat.
Activiteiten die wekelijks in de les plaatsvinden zijn: een kringgesprek, het herhalen van
klanken met bijbehorende gebaren, een kort dictee en een knutselactiveit aan het einde van
de ochtend.
Verder lezen we met elkaar en kijken we graag naar de filmpjes van Buurman en Buurman.
Op dit moment volgen we de avonturen van Pluk van de Petteflet via het voorlezen van de
verhalen en het bekijken van de video.
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Nieuws uit groep 4
De dieren van de dierentuin
Die gingen op vakantie
Dus pakten ze hun koffers
En het avontuur begon…
Groep vier gaat elke zaterdag op een verre reis naar dictee land, spelling land, grammatica
land, tekst begrijpen land, lees land, schrijf land, luister land, zing land en spreek land. Ons
paspoort raakt aardig vol en de herinneringen stapelen zich op! Bij sommige gebeurtenissen
ontstaan prachtige beelden of waardevolle, tastbare aandenkens.
Tijdens onze reizen ontmoeten we fantastische nieuwe gebieden waarvan we niet wisten
dat die bestonden. Zo zijn we in een streek geweest waar onder andere EU en UI klanken
worden gesproken: een moeilijke taal die alleen door veel oefenen te herkennen is! Of we
kwamen gele en bruine zelfstandig naamwoorden tegen: imposante en oh zo belangrijke
elementen in grammatica land!

In sommige landen is snelheid belangrijk (lees land), of verstaan (begrijpen land), of juist het
Nederlandse gesprek!
Maar het allerleukste is toch het land waar gezongen en gedanst kan worden. In dat land
woont de blauwe koning, die elke dag de zevensprong danst en waar de dieren van de
dierentuin gewoon op vakantie mogen! Gelukkig hebben we nog genoeg zaterdagen over
om vaker in deze landen op bezoek te gaan en wie weet welke liederen we dan nog zullen
leren!

Nieuws uit groep 4b, 6 en 7
In groep 4b, 6 en 7 zijn we bezig de film van Pluk van de
Petteflet te kijken, als beloning voor de gemaakte
leeskilometers van de klas. Sommige kinderen hebben het boek
eerst gelezen, dus het is leuk om te zien wat er anders en
hetzelfde is in de film.
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Verder zijn we elke week hard bezig om de kleuren van De Bovenkamer onder de knie te
krijgen en daarmee de structuur van Nederlandse zinnen te doorgronden. We schrijven voor
de Klassenkrant, waarvan de eerste al een tijdje geleden is verschenen. De tweede is in de
maak. De stukjes daarin kunnen over van alles gaan, van recept tot dagje Londen om het
paspoort te vernieuwen.
Met Nieuwsbegrip leren we veel over actuele onderwerpen in Nederland en/of de wereld
en oefenen we vaardigheden op het gebied van begrijpend lezen. Zo hadden we laatst een
tekst over de Olympische Winterspelen in Pyongyang, waarin de Nederlanders het zo goed
deden met het schaatsen.
We leren spelling met behulp van de methode Zo Leren Kinderen Lezen en Spellen en
moeten enorm veel categorieën met bijbehorende regels kennen en toepassen.
Bijvoorbeeld categorie 3 – ‘luchtwoord’ – korte klank en ‘cht’ met de ‘ch’ van lucht. Of
categorie 12 – ‘achtervoegsel’ – (naar gelang het woord) achtervoegsel ‘-ig’, ik hoor ‘ug’
maar schrijf ‘ig’/ achtervoegsel ‘-lijk’, ik hoor ‘luk’ maar schrijf ‘lijk’.
Langzaam maar zeker begint dit zijn vruchten af te werpen. In een wekelijks dictee oefenen
we de regels en passen ze toe. Vorige week hadden drie kinderen in de groep bijvoorbeeld
het woord ‘nieuwjaar’ in hun dictee zitten en twee kinderen het woord ‘voordelig’.
Als afsluiting van elke les kijken we naar een aflevering van De Buitendienst, waarin de
presentatoren op zoek gaan naar van alles wat met dieren en de natuur te maken heeft

Huishoudelijke mededelingen
-

We weten dat het op zaterdagochtend heel erg druk is met parkeren rondom Queen
Emma en we willen u vragen hiermee rekening te houden, zodat wij daadwerkelijk
om 9.30 uur met onze lessen kunnen starten. Ouders en kinderen zijn vanaf 9.20
welkom in de klas.

Belangrijke data
24 maart:
31 maart, 7 en 14 april:
21 april:
28 april:
26 mei en 2 juni:
7 juli:
14 juli:

Laatste lesdag van tweede trimester
Paasvakantie
Start derde trimester
Koningsdag
“Half term” vakantie
Rapporten
Laatste schooldag

