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AGENDA

VERJAARDAGEN

MAART 2021
24 maart

Studiedag - kinderen zijn vrij

31 maart

Paasontbijt op school

APRIL 2021
2 april

Goede Vrijdag - kinderen zijn vrij

5 april

Tweede Paasdag - kinderen zijn vrij

8 april
9 april

Tuinierles Jupiter
Tuinles Mercurius en Pluto

22 maart

Damin

2 april
4 april
8 april
9 april
11 april

Philine
Mike
juf Irma
Mellina
Hein

Vanaf 19 april Entreetoets
20-22 april

Cito eindtoets schoolverlaters

Wiskunde
Vorige week zijn de schoolverlaters enthousiast gestart met hun eerste wiskundelessen. Vooral
omdat het leuk is en ook omdat het een goede voorbereiding is op de middelbare school, gaan we
wekelijks wiskunde doen. De kinderen krijgen een uitleg van juf Anita en kunnen met hun
werkbladen alleen of in groepjes de opgaven in de loop van de week maken.
De eerste vergelijkingen zijn al opgelost! Aan bod komen in ieder geval nog: min-getallen,
machtsverheffen, worteltrekken, graden en driehoeken.
Tijdens de eerste les kwam het verzoek van een van de kinderen om de stelling van Pythagoras op
het bord te zetten. Dit was wel heel enthousiast, maar we werken er wel naartoe om deze nog te
behandelen.
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IPC afsluiting
Voor het project IPC hebben de kinderen zich verdiept in de wereld van de games. Het
begon met het bedenken en ontwerpen van een eigen avatar en gamewereld. De afgelopen
weken hebben de kinderen geleerd wat pixels zijn, wie er nou eigenlijk slimmer is, een mens
of een computer en zelf codes gekraakt middels een online spel ‘Co de kraker’. Ter afsluiting
van het project hebben de kinderen een eigen game ontworpen en deze van en met elkaar
gespeeld. Ook hebben ze met hun eigen groepje een kleine presentatie aan de school
gegeven over wat ze de afgelopen periode hebben geleerd. Super om te zien met hoeveel
plezier en creativiteit de kinderen aan dit project hebben gewerkt!

Met hartelijke groeten van het team van Het Open Venster
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