Weeknieuws 07
16 februari 2018
Oudergesprekken
Na de voorjaarsvakantie zijn er weer oudergesprekken op school.
De kinderen krijgen 9 maart hun rapport mee en 13 maart zijn de gesprekken.
Uiteraard krijgt u nog apart bericht hierover, maar houdt u er vast rekening mee!
Projectweek
Van 19 tot en met 23 maart is er een projectweek op school. De kinderen gaan in deze
week aan de slag met een thema. Een aantal lessen zijn hier ook op aangepast. In de
school kunt u, in die week, zien waar de kinderen mee bezig zijn en er zal een presentatie
volgen.
Volgende week maken wij het thema bekend in de nieuwsbrief.
Fouten / toevoegingen in de kalender
Let op! In de kalender heeft de drukker de weken in april niet goed doorgeteld.
In april hebben we week 14, 15, 16, 17 en 30 april is week 18.
Dat is de laatste dag op de kalender van de maand april.
Op donderdag 26 april moeten de kinderen gewoon naar school, de 27e zijn ze wel vrij, dan
is het Koningsdag.
De NK groepen zijn dinsdag 10 april vrij, dit is een studiedag.
Alle andere groepen hebben gewoon les!
Agenda
26 februari tot en met 2 maart
9 maart
13 maart
19 tot en met 23 maart
29 maart
30 maart

Voorjaarsvakantie
Rapport mee
10 minuten gesprekken
Projectweek
Paasontbijt
Goede vrijdag (kinderen zijn vrij)

Jarig
21 februari
22 februari
23 februari

Faustina Ntiamoah
Nebi Özel
Xiwen Chen

NK3
Groep 6/7
NK3

Weetje - Hoe hoog vliegen Vogels
Dit is afhankelijk van de soort en de weersomstandigheden. Hieronder staan wat maximale
vlieghoogtes. Over het algemeen vliegen vogels echter veel lager en wordt de maximale
hoogte alleen bereikt tijdens de trek.
Hoogte
7500 m.
7000 m.
6000 m.
3000 m.
2100 m.
1800 m.
1500 m.
1200 m.
900 m.
150 m.

Soorten
Ganzen. De Indische gans vliegt op die hoogte dwars door de Himalaya
Bonte strandlopers en kanoetstrandlopers tijdens de trek
Grutto’s en wulpen op hun trek naar het zuiden
Lijsters tijdens najaarstrek vanuit Scandinavië
Torenvalken, houtduiven
Gierzwaluw, kieviten
De meeste zangvogels trekken niet boven dit niveau
Kleine zangvogels die ’s nachts van Nederland naar Engeland vliegen
Dagtrekkers, zoals spreeuwen of vinken
Vele vogels komen in hun leven niet boven dit niveau

Teken een lijn op welke hoogte jij ongeveer denkt dat de bovenstaande vogels vliegen.
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Prettig weekend!
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