NIEUWSBRIEF
ESB Curium-LUMC

20 februari 2020

AGENDA
22 februari t/m 1 maart
2 t/m 6 maart
17 t/m 19 maart
30 maart
3 april
10 april
13 april
14 april
17 april
20 t/m 24 april
25 april t/m 5 mei

Voorjaarsvakantie
Oudergesprekken tussenevaluatie OPP
IVIO examens VSO
Informatie middag/avond voor ouders
Excursie VSO
Goede vrijdag
2de paasdag
Studiedag (leerlingen op de behandelgroep)
Koningsspelen
Route 8 toets (groep 8 leerlingen)
Meivakantie

GEACHTE OUDER(S)/VERZORGER(S)

In deze nieuwsbrief leest u over een aantal activiteiten die er de afgelopen
periode in het SO en VSO geweest zijn.
Naast de “gewone" lessen zijn de leerlingen ook geprikkeld om met andere
thema’s aan de slag gegaan, actualiteit, creativiteit en experimenteren.
In de gedichtenweek van het VSO zagen we prachtige gedichten van
leerlingen ontstaan. Mooi om te zien!
En in het SO mooie teken- en dino talenten!
Nu eerst tijd voor een vakantie onderbreking.
Ik wens u en uw kind een goede vakantieweek en veel leesplezier!
Mede namens het ESB team,
Vriendelijke groet,
Berna Dubelaar
Onderwijsmanager

SO KLASSEN

In de lessen spelen we natuurlijk in op actuele zaken. Een van deze actuele zaken was natuurlijk de zware storm en de
winderige dagen die we gehad hebben! Tijdens schoolt.v. hebben we gekeken naar een stormachtige uitzending van
Nieuws uit de Natuur. Daarna konden we het niet laten om er een mooie tekening over te maken!

In de klassen hebben de leerlingen hard gewerkt aan de CITO toetsen. Rekenen, begrijpend lezen, spelling,
woordenschat, AVI en de DMT, na drie weken was iedereen zo goed als klaar en werd er weer volgens het normale
programma gewerkt. Voor het dinothema hebben sommige leerlingen een fossiel gemaakt, deze zien er prachtig uit!
Nog een paar dagen en dan is het voorjaarsvakantie, even lekker uitrusten!
Na de voorjaarsvakantie is er een nieuwe juf in de B-klas, juf Saskia zal daar op maandag en vrijdag gaan werken. Juf
Melanie verlaat de B-klas en zal alle dagen in de A-klas werken. Juf Rachel gaat lesgeven in de ambulante klas op
donderdag en vrijdag en zal daardoor de A-klas verlaten. Gelukkig blijven alle juffen bij ons op school, sommige alleen in
een andere klas.
Wij wensen iedereen een fijne voorjaarsvakantie!

VSO CATERING EN TECHNIEK

VSO
Project Poëzie
Gelijktijdig met de landelijke poëzieweek werd in week 3 bij het VSO gestart met het project Poëzie. Het wekelijkse
raadgedicht vormde een zeer stimulerende aanloop naar de gedichtenmiddag op 7 februari. De aanwezige leerlingen
konden deze middag kiezen uit verschillende dichtvormen, waarbij vooral het ‘elfje’ populair bleek te zijn. Gerelateerd aan
het thema ‘Natuur’ konden de aanwezige leerlingen in kleine groepjes zelf een gedicht schrijven.Ter afsluiting werden de
gedichten op mooi papier geschreven en versierd en voorgedragen. De gedichten zullen gebundeld worden tot een
gedichtenboekje.
Voor de lezers van deze nieuwsbrief hebben 2 ESB- leerlingen elk een prachtig gedicht uitgezocht en er een
(moeilijk)raadgedicht van gemaakt. Het is aan de lezer om te raden welk woord op deze plek hoort.
Stuur je inzendingen naar a.j.berkheij@curium.nl

Een fragment uit het Gilgamesj epos
O Gilgamesj, waartoe dit dwalen?
Het leven dat je zoekt zul je nooit vinden.
Toen de Goden de mensheid schiepen,
beschikten zij de dood voor de mensheid
en hielden het leven voor zichzelf...
Maak plezier, elke dag; dans en vermaak je, dag en nacht!...
bewonder het kind dat je bij de hand houdt.
Laat je vrouw genieten van je voortdurende omhelzingen!
Want dat is het lot.

Een gedicht over het dichten

De antwoorden komen in de volgende nieuwsbrief.
Bij een biologieles hoort soms een practicum.
Planten hebben eten en drinken nodig om in leven te blijven, net als mensen. Daarom zet je bloemen in een vaas. Maar
hoe komt het water bij de bloemen? En wat gebeurt er met een bloem die gekleurd water drinkt? En drinkt de ene bloem
sneller water dan de andere bloem?
In de klas hebben we een aantal dingen geleerd:
Tulpen drinken sneller dan rozen en een bloem die gekleurd water drinkt neemt de kleur van dat water aan. En uit het
biologieboek hebben we ook geleerd dat bloemen binnen langer mooi blijven als ze frisdrank te drinken krijgen.
Het resultaat ziet u hieronder.

Hier zie je de bloemen om 14.00, 13 februari.

En hier zie je de bloemen 14.00, 14 februari. (24 uur later)

