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Carnaval

Agenda
20 feb.
24 feb.
27 feb.
6 mrt.
7 mrt.
9 mrt.

Spreekuur GGD
Carnaval op De Schakel
Start voorjaarsvakantie
Weer naar school
Vergadering Oudervereniging
Bijeenkomst voorbereiding
Communieviering

Schakeltje op donderdag
Vanwege onze studiedag op vrijdag 17 februari,
komt deze keer het Schakeltje al op donderdag uit.

Het thema op de Schakel dit jaar is “De Schakel daar
zit muziek in”. De schooltijden blijven onveranderd.
We beginnen deze dag met de grootste polonaise
van Ammerzoden. Kijken mag, meedoen is nog
leuker. Binnen wordt de jeugdprinses en de
jeugdraad door Frank verwelkomt en we zijn ook
weer blij dat de raad van 11 en de nieuwe prins
aanwezig zijn. De ochtend bestaat verder uit
hossen, optredens van de kinderen van de groepen
1 tot en met 8 en de dansmariekes.
Verder zijn er leuke carnavaleske spelletjes.
Meneer Frank en zijn juffen laten natuurlijk ook hun
liedje horen. Let op geen zwaarden schietgeweren
(spuit)confetti mee naar school.
Alaaf wij hebben er veel zin in!!

Muziek ontwikkelt! – Op de Brede School

Bezoek opbouw van Carnavalswagens
Op vrijdag 10 februari bezochten de groepen 4 en
groep 5 de schuur van de Fam. Goesten, waar
prachtige wagens in opbouw stonden. Juf MyrieAnne gaf deskundig commentaar. Het was er wel
koud. De kinderen konden goed zien en horen wat
er allemaal bij komt kijken om met de optocht mee
te kunnen doen. De mensen die bouwen, moeten er
in hun vrije tijd heel veel tijd en energie in stoppen,
voor dat de wagens af zijn. Maar het wordt wel
prachtig!
Op maandag gingen deze groepen nog een keer
kijken, maar nu in een schuur aan de Onderwaard.
Ook hier keken de kinderen hun ogen uit. Weer
vertelde juf Myrie-Anne honderduit over het
bouwproces.
Kortom een geslaagde kijk achter de schermen bij
het bouwen van carnavalswagens voor de komende
Carnaval. ALAAF !!!!

Maandsluiting groep 3 en groep 6
De maandsluitingen van groep 3 en groep 6 zullen
op een ander moment dit jaar plaatsvinden. Groep
6 heeft op vrijdag 31 maart zijn maandsluiting en
groep 3 op vrijdag 30 juni.

Muziek en muziekonderwijs is van groot belang
voor kinderen in het basisonderwijs. “Rekenen en
taal zijn natuurlijk
belangrijk, maar het is
goed om af en toe óók
die andere hersenhelft
aan het werk te zetten”.
Wetenschappelijk
onderzoek laat zien dat muziek een positief effect
heeft op de ontwikkeling van kinderen. Het
vergroot hun wereld en levert een bijdrage op
cognitief, emotioneel, sociaal en creatief vlak. Het
bespelen van een instrument draagt bij aan de
motorische ontwikkeling en de ontwikkeling van het
kinderbrein. Het samenspelen verbindt, versterkt
sociale vaardigheden en, niet onbelangrijk, muziek
draagt bij aan betere schoolprestaties. Groep 1, 2
en 3 starten na de carnavalsvakantie met “’muziek
in de klas” o.l.v. AMV docente Jacqueline Arts. Voor
de kinderen uit groep 4 en 5 (en hoger) wordt
Algemene Muzikale Vorming (AMV) aangeboden op
vrijdagmiddag, na schooltijd. De lessen starten
meestal met makkelijk toegankelijke instrumenten
als de boom wackers. Een laagdrempelig percussieinstrument dat met de juiste begeleiding al snel veel
muziek plezier oplevert. De deelnemers genieten
van ritmes, melodieën en zelfs van wat
muziektheorie. Inschrijfformulieren voor een AMVcursus zijn via school uitgedeeld. Voor meer
informatie of opgeven voor de AMV-cursus bel naar
Coleta Goesten 073-5995678. Of een berichtje naar
jeugdcommissie@stcaecilia-ammerzoden.nl
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