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Kerst
We hebben een hele feestelijke periode achter de rug! Dat begon, na het uitzwaaien van
Sinterklaas, met het schaatsen voor groep 5 t/m 8. Dat weekend vervolgens een heerlijk
pak sneeuw waarin lekker is gespeeld. Daarna werd de wensboom in de hal gevuld met
zelfgemaakte kerstballen en zijn er in verschillende groepen mooie kerststukjes gemaakt.
Als afsluiter het ontzettend gezellige kerstdiner van vanavond. Wat zag iedereen er mooi
uit en wat hebben we genoten van alle gerechten die zijn gemaakt.
Heel veel dank voor alle hulp!
Speelgoedochtend in groep 1/2
De laatste dag voor de vakantie mogen de kinderen speelgoed van thuis meenemen. Het
liefst speelgoed dat door meerdere kinderen samen gebruikt kan worden en tegen een
stootje kan. Het spreekt waarschijnlijk voor zich, dat we liever geen lawaai- en “agressief”speelgoed in school willen zien.
Luizentassen
Alle kapstokken en pauzebakken worden voor de vakantie leeggehaald en de
luizentassen gaan in de vakantie mee naar huis. Graag allemaal in januari weer
meenemen naar school.
Gym
Het verzoek om op de gymdagen geen spuitbussen deodorant mee te laten nemen door
de kinderen. Deze worden namelijk helaas niet alleen gebruikt waarvoor ze ontworpen
zijn. Rollers mogen wel.
Blink groep 7/8
Zoals u eerder al heeft kunnen lezen gaan wij, in het kader van ons onderzoek naar een
nieuwe methode voor Wereldoriëntatie, komende periode werken met de methode Blink.
Groep 7 & 8 gaan tot de voorjaarsvakantie werken rondom het thema 'Experimentele
Keuken'. In dit thema doen de kinderen mee aan een kookwedstrijd. Ze doen proefjes met
eten, maken een gerecht en stellen zichzelf daarbij een onderzoeksvraag over een
natuurkundig verschijnsel.

De methode Blink is onderverdeeld in 6 fases:
1. Intro
2. Onderzoekslessen
3. Test jezelf
4. Eigen onderzoek
5. Presentatie
6. Evaluatie
De uiteindelijke presentatie is in dit thema per groepje een filmpje van maximaal 8 minuten
waarin ze laten zien dat ze voldoen aan de wedstrijdeisen (zie bijlage). De kinderen gaan
met de wedstrijd aan de slag na de onderzoekslessen en toets (test jezelf), dus na 22
januari.
Vraag aan u als ouders is om de kinderen thuis te helpen met het koken + het maken van
dit filmpje en dit te delen met Dennis voor 16 februari via d.debont@vinkenbaan.nl.
Centrum voor Jeugd en Gezin
Het CJG organiseert een sociale vaardigheidstraining ‘SIJS’ (Sterker in je schoenen). Dat
is voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar die een beetje extra ondersteuning kunnen
gebruiken. Meer informatie vindt u op:
https://www.cjggooienvechtstreek.nl/gooise-meren-nieuws/item/doe-je-mee-met-sijs
Daarnaast worden er in januari ook workshopavonden voor ouders aangeboden over
emoties bij kinderen: ‘Heppie”. Meer informatie hierover vindt u op:
https://www.cjggooienvechtstreek.nl/gooise-meren-nieuws/item/workshop-heppie-kinderen
-en-emoties-2?category_id=10850
Kerstwens
Het team van De Vinkenbaan wenst u allemaal ontzettend fijne feestdagen en een mooie
jaarwisseling!

Maandkalender
week 02

08-01: eerste schooldag 2018

week 03

15-01 19.30 uur: MR-vergadering

week 04

Citotoetsen groep 1 t/m 7.
24-01: voorleesontbijt

week 05

Citotoetsen groep 1 t/m 7.
30-01: inloopavond

Bijlage: Blink groep 7/8

Themaplanning
Thema 2 – De experimentele keuken
Les

Datum

Geweest

Intro

Introductieles

Woensdag 20
december

□

Onderzoekslessen

1. Lekkere snack

Maandag 08
januari

□

2. Zoek het uit!

Woensdag 10
januari

□

3. Lekker warm

Maandag 15
januari

□

4. Coole ei-experimenten

Woensdag 17
januari

□

Test jezelf

Test jezelf

Maandag 22
januari

□

Eigen onderzoek

Aanrommelen

Woensdag 24
januari

□

Onderzoeksvraag /
Onderzoeksplan

Maandag 29
januari

□

Onderzoek doen

Woensdag 31
januari

□

Onderzoek doen /
Concluderen

Maandag 05
februari

□

Concluderen / Maken &
delen

Woensdag 07
februari

□

Maken & delen

Maandag 12
februari

□

Maken & delen

Woensdag 14
februari

□

Presentatie

Presentatie

Maandag 19
februari

□

Evaluatie

Evaluatie

Woensdag 21
februari

□

Wedstrijdeisen
Je maakt met je groepje een filmpje van maximaal 8 minuten waarin iedereen
in beeld komt en iets vertelt.
In het filmpje:
- Vertel je over het recept van jouw gerecht (het gerecht mag
zowel eten als drinken zijn).
- Vertel je over de herkomst (land / continent) van één van de
ingrediënten.
- Vertel je over de kooktechniek en het natuurkundig verschijnsel
dat daarbij hoort.
- Vertel je wat je onderzoeksvraag was en geef de uitkomst van je
onderzoek.
- Vertel je waar je jezelf over hebt verbaasd tijdens je onderzoek
of tijdens het koken.
De filmpjes moeten voor vrijdag 16 februari bij meester Dennis zijn
aangeleverd via d.debont@vinkenbaan.nl.

