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Tevredenheidsonderzoek
Op alle scholen van
LiemersNovum is in de
afgelopen periode een
tevredenheidsonderzoek
onder ouders, leerlingen
van groep 6 t/m 8 en de
teams gehouden.
De resultaten van het onderzoek bespreken we op school
met ons team en de medezeggenschapsraad. We
publiceren de uitkomsten en wat we ermee gaan doen
via onze nieuwbrief van juli, website en schoolgids.
Uiteraard komen de uitkomsten terug in de doelen die
wij onszelf voor de komende jaren stellen.

Formatie nieuwe schooljaar
Vrijdag 10 juni a.s. zullen alle scholen van LiemersNovum
hun formatie voor volgend schooljaar aan de ouders
bekend maken. Ook wij zullen u dan via een brief
informeren over de groepen en de daarbij behorende
leerkrachten.

Aanmelding nieuwe leerlingen
Inmiddels zijn we niet alleen druk bezig met de formatie
van schooljaar 22-23, maar ook al met het schooljaar 2324. Mochten er nog broertjes of zusjes zijn die komende
schooljaren 4 jaar worden en nog niet opgegeven zijn,
wilt u dan een aanmeldingsformulier bij de directie
komen halen.

Arts & Activities: Kubisme
De laatste kunststroming die dit schooljaar aan de orde
komt, is het kubisme. Kubisme is een van de vier grote
schilderstijlen in de Europese schilderkunst van de 20e
eeuw.
Kubistische kunstenaars bekijken een zelfde object van
verschillende standpunten. Hierdoor ontstaat een

vervormd beeld van platte vlakken die samen het beeld
vormen. Kleur is voor deze kubisten niet belangrijk
en kleuren worden daarom vaak versimpeld tot bruine en
grijze tinten. Het stilleven is een veelvoorkomend
onderwerp, maar ook landschappen en portretten
worden geschilderd.
Bij latere kubisten zien we meer kleur in het werk en
worden stukken papier en kranten vast onderdeel van
een kunstwerk. Deze kunst vormt daarmee de overgang
naar de abstracte kunst. Bekende kubisten zijn Pablo
Picasso, George Braque en Juan Gris.
Dit werk dat ook op de
Wall of Fame te
bewonderen is, is van
Amy uit groep 6: een
stilleven in grijs en
bruin, geschilderd met
waterverf en koffie.

Studiedag 1 juli
Op vrijdag 1 juli is de laatste studiedag van dit schooljaar.
Deze dag gebruiken we voor het afstemmen van ons
onderwijs in het komend schooljaar. Leerlingen zijn deze
dag vrij.

NPO gelden voor alle groepen
Vanuit de NPO-gelden (Nationaal Plan Onderwijs – extra
investeringen na coronacrisis) hebben alle groepen op
onze school een bedrag gekregen voor een educatief
uitje, activiteit of materiaal. De groepsleerkrachten
hebben een bestemming voor dit geld gekozen.
Groep 1 ontwikkelingsmateriaal in het kader van drama.
Groep 2-3-4 krijgen een voorstelling op school over
kunst: Het mysterie van museum Mauzz.
Groep 5 t/m 8 gaan naar het Openluchtmuseum.

Nieuwsbrief
juni 2022

Voorstellingen in het Musiater
Kinderen van alle basisscholen in Zevenaar krijgen of
hebben de komende periode een voorstelling
aangeboden gekregen in het Musiater. Dit is vanuit het
cultuurmenu. Ieder jaar staat een andere discipline
centraal. Door alle coronamaatregelen konden de
voorstellingen niet eerder plaatsvinden. Gelukkig zijn alle
theatergroepen bereid gevonden om aan het einde van
het schooljaar toch nog een voorstelling te verzorgen.
Er zijn drie verschillende voorstellingen.
Groep 1-2, donderdag 7 juli: Een ober van niks
‘Een ober van niks’ is een muzikale
voorstelling met poppen,
gebaseerd op het gelijknamige
boek van Tjibbe Veldkamp.
Er was eens een ober van niks. Hij
deed heel erg zijn best om een
goede ober te zijn, maar het wilde
niet lukken. Alles ging altijd
verkeerd. Hij struikelde en
duikelde, knoeide en kliederde op
elke gast. Tomatensoep op een blouse, spaghetti in het
haar, de erwtjes over de grond. Zachtjes mompelde hij
dan “sorry” en deed nog beter zijn best. Als hij dan toch
weer ondersteboven de zaak doorgleed en taart op
iemand knoeide, stonden de gasten kwaad op: “Wat een
prutsober!” Het restaurant werd iedere avond leger. Tot
er ten slotte niemand meer door hem bediend wilde
worden. Of toch wel?
Groep 3-5, maandag 30 mei: Pff
‘Pff’ is een beeldend en
absurdistisch verhaal over een
oververhit dorpje dat sinds kort
aan zee ligt. Op een koude dag van
37 graden Celsius wordt het dorpje
‘Middels’ omgedoopt tot
‘Inmiddels aan Zee’. Geen wolkje
aan de lucht. De burgemeester

voelt zich als een vis in het water. Letterlijk! Er groeien
kieuwen achter zijn oren en tussen zijn vingers zitten
vliezen. Iedereen zweet, iedereen zwemt, iedereen zit
onder de zonnebrand factor zeventig. Iedereen viert de
eeuwige zomer! Ondertussen hoopt het plastic zich op
tegen de dijk. Het dreigt een monster te worden. Het
beweegt, het sluipt, het kruipt langzaam het kleine
dorpje in. Kunnen de bewoners van Inmiddels aan Zee
het tij nog keren?
Groep 6-8, woensdag 8 juni: Emmy for president
‘Emmy for president’ van Theater
WEI is een humoristische
monoloog van een meisje dat de
wereld wil redden, maar in al haar
enthousiasme zichzelf een beetje
verwaarloost. Emmy is kwaad.
Niemand wil naar haar luisteren:
de wereldleiders niet, leraren niet,
zelfs haar eigen moeder niet.
Volgens Emmy moet iedereen
zijn/haar eigenbelang aan de kant
zetten om de wereld te redden. Zelf geeft ze alvast het
goede voorbeeld, alleen lijkt niemand haar inspanningen
op te merken.
Dan besluit ze weg te lopen. Als niemand naar haar
luistert, dan doet ze het toch lekker in haar eentje? Met
een tent, wat chips en groenten gaat ze op pad en zet
een kamp op, slechts vijf minuten van haar huis. Mochten
de belangrijke mensen ineens beseffen dat ze Emmy wel
nodig hebben, dan is ze zo weer terug!

Schoolreis 4 juli
Yes, het mag weer: het schoolreisje gaat dit schooljaar
door! Dit jaar is het schoolreisje op maandag 4 juli.
De kinderen van groep 1 en 2 gaan naar Het Land van Jan
Klaassen in Braamt. Groep 3 en 4 gaan naar
Amusementspark Tivoli in Berg en Dal. De groepen 5 tot
en met 8 gaan naar Attractiepark Slagharen.
Nadere info over vertrek en aankomsttijden krijgen de
kinderen te zijner tijd via een brief mee naar huis. Aan
hen die de schoolreisbijdrage nog niet hebben betaald,
vragen wij om dit zo spoedig mogelijk te doen.
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