Ancestors Unknown 2017-2018
De leerlingen van de groepen 8 hebben deelgenomen aan een bijzonder project
‘Ancestors Unknown’ waarbij zij op zoek gingen naar hun voorouders, hun wortels en naar de
verborgen verhalen die daarin besloten liggen.
Door samen aan de slag te gaan met Ancestors UnKnown kregen de kinderen een tool in handen om
onderlinge verschillen en overeenkomsten zichtbaar en bespreekbaar te maken. De conclusie van
een van onze leerlingen nadat de klas op zoek was gegaan naar hun voorouders: “Eigenlijk zijn we
allemaal een grote familie”. Op woensdag 7 februari werd de expositie “Levend Verleden” geopend
op de St.Jan. Met acteur Mike Libanon als speciale gast om de expositie te openen en met veel
enthousiaste bezoekers. Na afloop stond ook dit artikel in het Parool.

We hadden dit jaar weer zin om al onze raampjes mooi uit te lichten en hoe!

Alle leerlingen werkten met veel plezier aan hun kersttafereeltjes en waren weer super trots
op het eindresultaat. Tijdens de hele kerstvakantie waren onze uitgelichte raampjes weer te
bewonderen voor de buurt.
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2019 was het jaar van Rembrandt. In alle bekende musea, maar ook bij ons op
school. De groepen 5 gingen aan de slag als mini-Rembrandtjes met penseel en verf,
maar mochten later ook nog in stijl op de foto. In ons stookhok, met een zaklamp en
een Ipad en wat mooi lappen stof, was iedereen om de beurt lichtman/-vrouw, fotograaf
of model. Veel plezier, maar ook heel leerzaam. Nog niet zo makkelijk om een goede foto
te maken met zo weinig licht. Na afloop verrast en trots op het eindresultaat!

De Vakantievriendjes zijn
sinds 2014 een echte traditie
op de Sint Jan geworden.
Ieder jaar maken de groepen 5
van oude sokken de vrolijkste
knuffeltjes, die met hen mee
op vakantie mogen. Inclusief
koffertje en paspoortje reizen
ze de wereld over en komen
terug met de mooiste foto’s en
vakantieverhalen. Zo ook weer
afgelopen zomervakantie…
met een record aantal foto’s
deze editie! En heel veel extra
genaaide vakantievriendjes en
lieve verhalen in de paspoortjes.
We hadden een prachtexpositie
nadien op school.
Volgend jaar weer!

Vakantievriendjes 2019

Kerstraampjes 2019

Heel veel glitter en vrolijke
kerstwerkjes sierden onze
verlichte kerstraampjes deze
editie. Dit keer werkten we met
4 groepen aan de raampjes en
maakte groep 4B een vrolijke
kerstclip om iedereen een fijne
kerst toe te wensen en een
gelukkig 2020.
Als je nog even terug wilt
kijken dan kan dat hier:

