Trefwoord.
We werken over spreken. Door erover te spreken bestaat iets. Kinderen leren dingen te benoemen
Ook leren we dat je door te spreken de wereld kunt beïnvloeden. Je kunt iemand prijzen maar ook
afkraken. De samenleving wordt steeds meer digitaal, dat maakt het ingewikkeld. Wat is fake-nieuws
en wat is echt? We leren dat Jezus vond dat ons spreken eenvoudig en oprecht moet zijn. Ook leren
we dat daden soms meer zeggen dan woorden. We vertellen het verhaal van de vader die zijn twee
zonen die vraagt om mee te helpen in de wijngaard. Welke keuze maken zij?
Samen sterk
Woensdag 27 februari kunt u op het plein aan de Rosensteinlaan kennis maken met het kind-team
en een aantal partners van de school waar we mee samen werken. Van harte uitgenodigd vanaf
13.30 uur, de kinderen sluiten na schooltijd aan.
Kunstweken
Op 15 maart sluiten wij onze kunstweken af en worden de tekeningen opgestuurd. Wanneer de
kinderen een museumfolder van de leerkrachten hebben gekregen kunnen de onlinemusea worden
geopend. We zijn heel benieuwd! Je kunt daar je eigen kunstwerk zien hangen en voorwerpen
bestellen met je eigen kunstwerk erop.
De taaltuin
Wij zijn begonnen met de Taaltuin. Meerder keren per week hebben we tijd en een leerkracht vrij
gemaakt om extra hulp te bieden aan kinderen die taal lastig vinden. Ze krijgen extra hulp bij het
leren van woorden, het leren lezen, het begrijpen van teksten en bij het goed schrijven van de
woorden. Juf Dieneke is nieuw bij ons op school en gaat de groepen 1 en 2 hierbij begeleiden, op de
Rosensteinlaan gaat juf Rosanne de kinderen van groep 3-8 begeleiden aan de Celebesstraat zijn we
nog op zoek naar een juf of meester.
Jongensclub
Wie: Jongens van 7 t/m 12 jaar
Waar: Speeltuinvereniging Oosterpark (SVO)
Kosten: GRATIS! Wanneer: Vanaf vrijdag 8 februari 2019 Elke vrijdag (behalve in vakanties)
Tijd: Van 14:30 tot 16:30 Opgeven kan op woensdag en vrijdagmiddag bij de Speeltuinvereniging
Oosterpark (SVO) of stuur een mail naar rafael.brouwer@wij.groningen.nl Of kom gezellig langs met
je vrienden tijdens de jongensclub en ontdek de leuke activiteiten die er gedaan worden.

The voice of Oosterpark

Je kunt je nu al opgeven!
Vrijdagmiddag kindertextielcafé bij Studio Draadkracht
Vrijwel elke vrijdagmiddag is er vanaf 14.00 tot 16.00 uur het kindertextielcafé. We gaan dan
knutselen met textiel, bijvoorbeeld slippers oppimpen, droomstokken maken, sokpoppen maken,
sleutelhangers punniken, van resten lapjes een dier maken, enz. Zie ook flyer en foto’s hieronder.
Wij bieden uw kind een leuke en gezellige middag aan. We zorgen ervoor dat er voor iedere leeftijd
een leuk en haalbaar project te maken is, dat ze diezelfde middag mee naar huis kunnen nemen.
Vindt uw kind het leuk om te knutselen met textiel? Breng dan uw kind op vrijdagmiddag naar onze
kindercafé.
Heeft u weinig te besteden? Neem contact op met de brugfunctionaris Simone Smit. Mogelijk komt
u in aanmerking voor een toegangspasje voor gratis deelname aan het kindercafé.
Heeft u ideeën voor het kindertextielcafé, laat het ons weten
Vind u het leuk om mee te helpen bij het kindertextielcafé: we zoeken nog een vrijwilliger voor de
organisatie en begeleiding van het kindercafé.
U bent natuurlijk ook van harte welkom om mee te komen en andere mensen te ontmoeten. Terwijl
uw kind bezig is kunt u van de gelegenheid gebruik maken om met een eigen project in de studio aan
de slag te gaan.
Meer informatie?
Zie www.studiodraadkracht.nl, info@studiodraadkracht.nl, of bel tijdens openingstijden: 0507506251

