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Groep 5 – extra BO
ICT groep 7-8-9
Groep 6 - middagsport
19.30: Ouderavond bosklas (inschrijven via brief)
Openklasavond instappers 2022-2023 + nieuwe leerlingen groep 4 (op
afspraak)
10.30: groep 6-7: Met boeken op de theaterplanken (bib)
Jarigen, meter en peter
Groep 9: bezoek aan KSD
Take away

Filmpje van de week
FACE2FACE | Vivaldi "Storm" [Official Video] - YouTube : de accordeon behoort net als de
eerder genoemde melodica tot de zogeheten ‘aerofonen’. Een moeilijk woord voor
instrumenten die om geluid te produceren een luchtstroom nodig hebben. Bij een
accordeon wordt die luchtstroom geleverd door het open en dicht trekken van de
‘balg’. (En niet door in het instrument te blazen zoals bij de melodica en alle andere
blaasinstrumenten.) De accordeon is rond 1830 in Duitsland ontstaan. Door
massaproductie in o.a. Italië, Duistand en Frankrijk werden goedkope exemplaren voor
iedereen toegankelijk en kreeg het de bijnaam van ‘piano du pauvre’ (piano van de
armen). Volgens een oud Frans accordeonboek zou rond 1900 bijna elk gezin in België een
accordeon in huis gehad hebben. Het instrument heeft de naam te danken aan het feit dat
door allerlei ingewikkelde technische toestanden drie tonen tegelijk geproduceerd kunnen
worden. In muziektaal heet dat een ‘akkoord’. Vandaar dus accordeon. Als voorbeeld ga ik
het actueel houden. Twee accordeonisten (Bartosz Kołsut en Paweł Janas) vertolken
‘Storm’ uit ‘De vier seizoenen’ van Vilvaldi.

Kleuterwerking op dinsdagvoormiddag
Na de vakantie zullen de kleutertjes op dinsdagvoormiddag per leeftijd samen zitten.
De kleuters geboren in 2019 zullen bij juf Shanah zitten.
De kleuters geboren in 2018 zullen bij juf Nathalie zitten.
De kleuters geboren in 2017 zullen bij juf Marie-Jeanne zitten.
De werking voor de kleuters van juf Sonia verandert niet.

Wij zoeken …
•
•

2 verzorgingskussens
een verzorgingstafel

Kan je ons hiermee helpen? Graag een seintje!

Varia
•
•
•

We hebben deze week 3 besmetting te melden. De ouders van de desbetreffende
klassen werden reeds op de hoogte gebracht.
Juf Christine zal nog afwezig zijn t.e.m. 31 maart.
Je kan nog steeds inschrijven voor de Smulparty take-away van de
Vriendenkring.

Met vriendelijke groet
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