NIEUWSBRIEF 10-03-2017
Agenda
13 maart
14, 15 en 16 maart
21 maart
27 maart
12 april
13 april tot en met 1 mei

2e rapport groepen 3 t/m 7
10-minutengesprekken groep 3 tot 7
Adviesgesprekken groep 8
Inloopochtend voor nieuwe ouders
Start verkeersproject
Afsluiting verkeersproject – Paasontbijt / Crazy hairday
Paasvakantie

Rioleringsprobleem voor de school
Zoals u wellicht heeft gemerkt is er een probleem met de riolering bij het kleine hek. Er wordt de hele week al hard
gewerkt aan een oplossing, maar we krijgen weinig respons van DOW. Als u iemand kent bij DOW of weet bij wie wij
moeten zijn dan horen wij dat graag. Wij willen dit graag zo spoedig mogelijk opgelost hebben.
3de termijn schoolgeld
Per 1 maart is de derde termijn schoolgeld verlopen. Vriendelijk verzoeken wij u voor tijdige betaling zorg te dragen.
Reminder gezocht: foto’s voor het jaarboek 2016/2017
Aan het einde van dit schooljaar is er uiteraard weer een Schroederschool jaarboek, maar we willen dit jaar vragen of de
leerlingen ook zélf foto’s willen maken over hun leven buiten school. Alles kan en mag. Een foto van je favoriete
(huis)dier, hobby, sportheld, lievelingseten of familielid, het mooiste strand, legobouwwerk of je beste bommetje. Het
mag een foto met of zonder personen zijn. Een selfie, stilleven of actiefoto. De foto’s worden alleen voor het jaarboek
gebruikt en niet voor social media of andere doeleinden.
Heb je een foto? Mail hem dan in zo groot mogelijk formaat uiterlijk 17 maart naar
jaarboekschroederschool@gmail.com of via whatsapp naar 5175842 (Hetty). Heb je er een leuke hashtag bij?
#stuurdiedanookmeteen. We hopen van iedere leerling minstens 1 foto te ontvangen :-)
Alvast bedankt!

Korte cursussen BAS
De komende periode zal BAS een aantal korte cursussen aanbieden. Inschrijven kan via :

secretarisbas@schroederschool.net.

Boogschieten/ archery
Vrijdag
24 maart

tijd
Aantal keer
kosten
Groep
13.00 –
7X
naf 115,6 t/m 8
14.00
Boogschieten als een echte Robin Hood.
Juni Wever gaat je alles leren over boogschieten op het sportveld.

koken
tijd
Aantal keer
kosten
Groep
Maandag
13.003x
naf 75,6 t/m 8
27 maart
14.00
Groep
Dinsdag
13.003x
Naf 75,3 t/m 5
28 maart
14.00
In ons mooie kooklokaal een keukenprins of prinses worden. Juf Anneruth
gaat je leren een voorgerecht, hoofdgerecht en een nagerecht te maken.

Natuurfotografie
dinsdag
Groep 6 t/m 8 28 maart

tijd
Aantal keer
13.007X
14.00
Voor iedereen die meer wil leren over natuurfotografie.
De cursus wordt gegeven door Michelle da Costa Gomez.
Bijgevoegd is de inhoud van de cursus.
Voor deze cursus neem je je eigen camera of tablet mee.

kosten
naf 125,-

Workshop Natuurfotografie
Natuurfotografie voor kinderen van 8 tot 12 jaar.
In deze workshop worden tips en tricks gegeven over het maken van natuurfoto's, en gaan wij samen met de kinderen
het veld in (zowel op het schoolplein als op een speciale lange excursie) om hen op weg te helpen met het ontwikkelen
van hun eigen stijl!
Onderwerpen die worden behandeld:
- foto equipment (van compact tot uitgebreide digitale camera’s)
- camera instellingen
- esthetiek van de natuurfoto
- macro (& tele) technieken
- ethische natuurfotografie
- hulpsoftware
- feedback (zelfreflectie).
Indeling lessen
– 6 gecombineerde sessies theorie en praktijk
– 1 sessie expositie
Sessie 1: Kennismaken
- Kennis maken met elkaar
- Kennis maken met de camera
- Welke functies zitten op de camera
- Hoe kun je die aanpassen
- Houding tijdens fotograferen
- Waar moet je op letten tijdens het fotograferen
- Oefenen met alledaagse voorwerpen
Sessie 2: Inleiding diafragma, sluitertijd en belichting
- Wat is diafragma en hoe kun je dat beïnvloeden
- Wat is sluitertijd en hoe kun je dat beïnvloeden
- Wat is belichting en hoe kun je dat beïnvloeden
- Oefenen op het schoolplein met natuurelementen
Thuisopdracht: Kies een onderwerp en fotografeer dit onderwerp met 4 verschillende
sluitertijden. Noteer de verschillen die je ziet tussen de foto's
Sessie 3: Diafragma, sluitertijd en belichting in het veld
- Bewegende voorwerpen als dieren
- Stilstaande voorwerpen
- Hoe hou je je camera stil
- Oefenen op het schoolplein en in de berm buiten de school
Thuisopdracht: Kies een onderwerp dat beweegt en een onderwerp dat stil staat en oefen
met verschillende sluitertijden (indien mogelijk) om het onderwerp te fotograferen.
Sessie 4: Spelen met licht

- Hoe ga je om met de belichting voor een grappige speciale foto
- Effecten met licht.
- Oefenen in de berm, het schoolplein en met elkaar
- Begin fotobewerking- het programma (GIMP)
Sessie 5: Abstracte natuurfotografie
- Een abstracte natuurfoto maken zonder photoshop
- Natuurfotografie in zwart-wit/ sepia/ andere kleureffecten
- Fotobewerking GIMP – hoe bewerk je een foto
Thuisopdracht: Kies een onderwerp en fotografeer die met verschillende lichtbronnen.
Verander de andere instellingen niet. (Bijv. Kaars, zaklamp, schemerlamp)
Sessie 6: Opdracht
- Selecteer 3 foto's die je mooi vindt en 3 die je niet mooi vindt voor de feedback sessie en
bedenk bij iedere foto waarom je het wel of niet geslaagd vindt
- Gimp: het maken van je watermerk en bewerken van foto's.
Sessie 7: Mini tentoonstelling
Workshop leider:
- Ing. Michelle Pors-da Costa Gomez
De speciale excursie gaat naar de vlakte van Hato.
Begeleiding door ouders wordt op prijs gesteld.

