September 2021

St. Jozefschool Azewijn
'Liesje, heb je de
bloemen water
gegeven?' vraagt haar
moeder.' 'Nee,' zegt
Liesje, 'dat had de hond
al gedaan!'

Twee apen zitten in de
dierentuin. Zegt de ene
aap tegen de andere:
‘Zielig hè, al die mensen
achter de tralies!’

Een vis botst tegen een
andere vis op. De ene
vis zegt: 'Hé, kijk eens
uit!' Zegt de andere vis:
'Sorry, ik had water in
mijn ogen!'

Schoolkrantredactie
Wij willen ons graag voorstellen. Wij zijn Sidney, Nicole en Lianne en
zitten in groep 8. Wij zijn dit jaar de schoolkrantredactie. We
verzorgen elke maand de schoolkrant. De klassen kiezen zelf een
onderwerp waar zij graag iets van laten zien. Dit kan een vakgebied
zijn, maar ook een leuk project dat in de klas gehouden is. De redactie
werkt hard om een mooie en interessante schoolkrant te maken.

Streetwise
Donderdag 9 september kwam streetwise bij basis 1, 2 en 3 op bezoek. Basis 1
vertelt er iets over in de schoolkrant. Bij groep 1 en 2 was er een mevrouw
aanwezig en zij had een mat op de grond gelegd. Op de mat stonden straten en
er waren verkeersborden aanwezig. De kinderen moesten leren oversteken op
de straat waar geen zebrapad en wel een zebrapad was. Ze vonden het heel
leuk. Daarna moesten ze in een kartonnen auto zitten en elkaar proberen niet
aan te rijden.
Groep 3 moest in de gymzaal in een elektrische auto rijden en leren remmen. Ze
leerden over de verkeersborden, gordels en over de stoplichten. Ze leerden over
het gebruik van gordels en hoe stoplichten werken.
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Informatieavond
Donderdag 16 september was er een informatieavond bij ons op de St.
Jozefschool. Basis 2 vertelt er iets over in de schoolkrant. Voor de
informatieavond moesten alle kinderen van de school een uitnodiging maken
voor de bezoekers. Hierin stond wie, wanneer, waar en hoe laat de ouder(s)
en andere bezoekers mochten komen. De kinderen mochten er ook mooie
plaatjes bij maken. Tijdens de informatieavond moest je je plek laten zien. Er
lag een blaadje met foto’s op de tafel. De bezoekers moesten de foto’s
zoeken in de klas en daarna mochten de kinderen van basis 2 er iets over
vertellen. Ze vertelden bijvoorbeeld over spelling, de nieuwe rekenmethode,
taal en de gelukskoffer.

Techniek
Basis 3 ging dinsdag 21 september op de fiets
naar techniek in Silvolde (Laudis). Groep 6 ging
voor het eerst naar techniek. Zij moesten een
boomhoogtemeter maken. Ze moesten hier heel
nauwkeurig werken, anders werkt de
boomhoogtemeter niet.
Groep 7 ging een telefoonhouder maken. Ze
moesten bijvoorbeeld een ijzerplaatje buigen en
ze moesten hout zagen. Toen ze klaar waren,
mochten ze het nog testen.
Groep 8 heeft een spiraalspel gemaakt. Ze bogen
het ijzerdraadje in een vorm. Daarna moesten ze
allemaal draadjes aan elkaar solderen. We
hebben het spel nog uitgetest en het werkte echt,
want wanneer je het ijzerdraadje raakt, begint
het lampje te branden.

Kernconcept ‘communicatie’
Het schooljaar zijn wij gestart met het kernconcept communicatie. De
leerkrachten hebben zich voorgesteld en wij hebben met de school een
voorstel-spel gespeeld. In groepjes werd er gedobbeld en moesten we
vragen beantwoorden. In de klassen hebben we ook kennis gemaakt met
elkaar en zijn we bezig met allerlei opdrachten over communicatie.
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