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 21 feb. Oudergesprek-
ken 
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ken 
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 27 feb t/m 3 maart: Voor-
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 10 en 15 maart: Kijk-
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Vanuit het MT 

In dit Wiekendje informeren we u graag over 
verschillende onderwerpen. We vertellen over 
de activiteiten en inhoud van de actuele the-
ma’s van Jeelo. Ook blikken we alvast vooruit 
op het thema van de periode na de carnavals-
vakantie. 

Vandaag heeft het team een studiedag. We 
ervaren deze dagen als bijzonder belangrijk 
om onderwijs en organisatie goed op elkaar af 
te stemmen. Deze ochtend werken leerkrach-
ten aan de inhoud en organisatie van het on-
derwijs in de units. In de middag is er een 
teambuildingsactiviteit. 

 

 

 

 

Ouderavond donderdag 23 maart  

Op donderdagavond 23 maart nodigen wij  alle 
ouders uit voor een volgende ouderavond, 
waarin we u graag informeren over de voort-
gang van ons unitonderwijs in het geheel en in 
de verschillende units. De verdere inhoud over 
deze avond ontvangt u rond de voorjaarsva-
kantie. Zet deze ouderavond  alvast in uw 
agenda. We hopen dat alle ouders die avond 
aanwezig zullen zijn. 
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Unit 1 is bezig met het thema ruimte. Paxi is een ruimtewezen en op bezoek in unit 1. 

De kinderen leren ook veel over planeten en het verschil van dag en nacht. 

In unit 2 hebben we per dag de weerberichten van internet bekeken en besproken of 

dit weerbericht ook echt klopt. Hoe ziet de lucht eruit? Wat is de windkracht? Is het 

half bewolkt, bewolkt of mistig? Wat is de temperatuur vandaag? We gaan de tem-

peraturen van een aantal dagen ook nog verwerken in een staafdiagram. 

In unit 3 en 4 hebben bezoek gehad van het Rotterdams Medisch Centrum en heb-

ben een college gevolgd over het ontstaan van de aarde. Ze hebben DNA uit ui ge-

ïsoleerd en ze hebben waterbeestjes onder microscopen bekeken. De beestjes zijn 

zelf verzameld uit het slootwater wat de leerlingen meegebracht hadden.  

Na de carnavalsvakantie starten we met het thema "maken van een eigen product". 
Mochten er ouders zijn die hier een bijdrage aan willen leveren, meldt het dan snel bij 
de juf/meester van de basisgroep. 

Jeelo 
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Onderzoeken van 1-cellig          

organisme 



Unit 3 doet proefjes met DNA 
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De Oerknal  
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