
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 november, jaargang 2017/2018, nummer 13 
 
 

Agenda 
 
Dinsdag 28 november 2017 : rapportfoliogesprekken 
dinsdag 28 november 2017 : Streetwise 
dinsdag 5 december 2017  : 9.00 uur sintviering, onderbouw om 12.15 uur vrij,  

  midden- en bovenbouw om 14.00 uur 
woensdag 6 december 2017 : team studiedag, kinderen vrij  
dinsdag 12 december 2017 : landelijke staking 
 
 
 

Weekbericht van het Team 
 
Streetwise 
Dinsdagochtend gaan alle kinderen bezig met Streetwise van de ANWB. Het zijn praktijklessen op school, georganiseerd 
door Gyury onze verkeersouder, samen met de ANWB.  
Groep 1 en 2 gaan met Rowena en Hester werken met als thema toet toet: het herkennen van verkeersgeluiden en het 
veilig oversteken. 
Groep 3 en 4 hebben Blik en klik: nadruk op veilig oversteken. De kinderen ervaren in een elektrische auto waarom het 
gebruik van een gordel en autostoeltje noodzakelijk is. Deze activiteit vindt plaats in de gymzaal. De kinderen hebben 
een fiets nodig.  
Groep 5 en 6 hebben Hallo auto. Alles draait om het inschatten van de remweg van de auto. De kinderen nemen zelf 
plaats op de bijrijderstoel van een ANWB-lesauto. D.m.v. dubbele bediening moeten ze zelf remmen! 
Groep 7 en 8 heeft het onderwerp Trapvaardig. Fietsbeheersing en gevaarherkenning. Ook deze kinderen hebben hun 
fiets nodig.  
 
Staking 
Beste ouders, houden jullie er rekening mee dat het team op 12 december waarschijnlijk weer gaat staken? Komende 
week hebben we het er over tijdens de vergadering. Dan nemen we de beslissing. Volgende week vertel ik er meer over.  
 
Fruit 
Komende week hebben we een tomaat, een mandarijn en een peer. 
 
Vol verwachting klopt ons hart…. 
Op 5 december hopen we dat Sint bij ons op bezoek komt. De kinderen  
worden om half negen in de eigen groep verwacht. Wanneer de kinderen  
er zijn, gaan we met z’n allen naar buiten om de sint te verwelkomen. De  
kinderen van de bovenbouw hebben allemaal een kind van de onderbouw,  
waar ze voor zorgen en opletten. Wanneer hij er is, hebben we een korte  
sintviering in de hal. Daar ben je als ouder ook van harte welkom.  
Na de viering gaan de kinderen naar de groep, waar ze met hun stam- 
groepleider verder het feest gaan vieren. Om 12.15 uur zijn de onderbouw- 
kinderen vrij, de andere kinderen om 14.00 uur.  
We hopen op een gezellig feest.  
 
Studiedag  
Woensdag 6 december gaan wij als team hard aan het werk met elkaar.  
De kinderen zijn die dag vrij.  
 
Fijn weekend allemaal, 
Janny  
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Kiddo’s – peuteropvang en 
buitenschoolse opvang 
 

 
Deze week hebben de peuters de liedjes over de spinnetjes herhaald. Ze gaan het nu echt goed 
meezingen. Knap hoor! 
Er is ook een spin geknutseld van een wc-rolletje. Het wc-rolletje moest in de verf gedrukt worden 
en daarna op het papier gestempeld. Later kreeg hij oogjes. Dat was grappig!!! Ook telden de 
peuters nog dat hij 8 poten heeft.  
 
Samen met de kinderen is de herfsthoek opgeruimd en wordt er nu langzaam begonnen met het 
thema Sinterklaas.  

 
Op de smart tv zijn Sint liedjes geluisterd en ook al meegezongen. Ook zijn er sintboekjes in de kring bekeken.  

 
In plaats van de huishoek, is er nu even een speelgoedwinkel, met echt geld en een kassa. Ook mogen de peuters daar 
cadeautjes inpakken. En wat het nog leuker maakt… ze mogen zelf ook als Sint of piet verkleed. In de kring werd het 
cadeautjes inpakken geoefend (zie foto). 
 
Maud en Hugo hebben thuis pepernoten gebakken en hebben deze in de kring uitgedeeld. Lekker hoor!!! Dank. 
 
Volgende week mogen de peuters hun schoen zetten, denken jullie eraan om deze mee te nemen? 
De meesten zijn al binnen. Fijn! 
 
De BSO-kinderen maakten deze week silhouetten. Er werden bordjes geverfd en daarop maakte iedereen een figuur.  
Ook wordt er druk gespeeld in de speelgoedwinkel, die gemaakt is door de peuters. Er zijn al heel veel cadeautjes ingepakt! 
 
Een fijn weekend allemaal! 
Team Kiddo’s 
 
 

De Toverhoed 
 
Deze week heel veel foto´s van de Toverhoed  
want we hebben zoveel leuks om te laten zien….. 
 
Keuzewerk 
Afgelopen maandag hadden we weer 
veel leuke activiteiten bij het 
keuzewerk. Er is een groepje 
kinderen naar de tandarts geweest, er 
werden pepernoten gebakken, er 
werd gedanst in de speelzaal en er 

was een natuuractiviteit, wat fijn dat er 
weer zoveel enthousiaste ouders waren, bedankt! Voor de hele 
maand december hangen de inschrijflijsten voor keuzewerk. Wie 
komt ons helpen? 
 



	
Jenaplanschool ’t Hoge Land                                                -3-                                                                        

Surprise avond 
Zoals jullie inmiddels al wel gezien hebben, is er maandagavond hard gewerkt door Surprise Piet en heel veel ouders. 
Alle hoeken zijn flink onder handen genomen, er werd hard gewerkt en het was gezellig. In de bouwhoek staat een 
pietenhuis dat de kinderen zelf verder kunnen bouwen, de kinderen kunnen pepernoten bakken in de techniekhoek, de 
kleine wereld is veranderd in de kamer van sinterklaas. Ook hebben we een proeverijtje en in het poppenhuis wonen nu 
de pieten. Naast al die veranderingen hebben we ook een nieuwe hoek gemaakt, het zoldertje boven Toverhoed geel is 
veranderd in een prachtige schrijf- en taalhoek. We zijn ontzettend blij met zoveel hulp, ouders bedankt, de Toverhoed is 
weer een stukje mooier geworden!  

 
 
 
De kinderen konden woensdag niet wachten om in de hoeken te gaan spelen. Dit laten we aan jullie zien. 
 
Data 
Volgende week gaan we de schoen zetten. We zetten hem op dinsdag 28 november. Iedereen mag een schoen van 
thuis meenemen.  
 
Op dinsdag 28 november hebben we een les van Streetwise. We gaan oefenen met oversteken en het herkennen van 
verkeersgeluiden 
 
Op vrijdag 1 december gaan we naar de voorstelling Cato en de Klungelpiet in het Kulturhus. De voorstelling is ´s 
morgens en we lopen er naar toe. We hebben voldoende begeleiding voor deze dag.  
 
Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen we altijd schoolfruit. Janny vermeldt in het bulletin wat het schoolfruit van de 
week is. Onze afspraak is dat we in ieder geval een stukje proeven van het fruit of de groente. Mocht je kind iets echt 
niet lusten, geef dan je kind eigen fruit mee.  
 
Een fijn en gezellig weekend! 
Rowena, Hester en Leonie 
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Groep 5 op donderdagmiddag 
 
We zijn deze donderdag weer lekker druk geweest. We hadden vorige week een half circuit gedaan, deze week zag er 
dus min of meer hetzelfde uit (nu de andere 2 activiteiten). En hiep hiep hoera! Het eerste typetuindiploma van dit jaar 
hebben we kunnen uitdelen! Karlijn heeft haar examen gehaald! Gefeliciteerd hoor!  
Oefenen jullie thuis lekker door met typen? Dan kunnen we aan het einde van het schooljaar hopelijk nog meer 
diploma’s uitdelen!  
 
Groetjes, " Laura 
 
 
 

Wolkenwoud 
  
Maandag zijn we gestart in de kring. 
Na fijn te hebben gewerkt, hebben 
we in de middag ons project 
hygiëne afgesloten. We hebben de 
woorden nog een keer herhaald. 
Iedereen weet ze nu. Dat is mooi 
om te zien. Daarna hebben we 
gekeken wat gezond en ongezond 
is. We hebben tijdschriften 
doorgebladerd en daaruit allerlei 
etensplaatjes geknipt. Die moesten 
dan weer op de goede kleur geplakt 
worden, op groen of rood. En soms 
was dat nog best lastig, want een 

hamburger met komkommer….wat is dat nou? We kregen mooie discussies. 
 
Dinsdag kwamen we in de groep die helemaal veranderd was. Wat was er veel te 
zien! De kinderen begonnen meteen het weerbericht voor te lezen in de tv. Nadat 
we er allemaal waren, heeft Hinte het gedicht voorgelezen wat achter was gelaten. 
We konden er onder andere uit op maken dat we ons hoofd niet meer hoefden te 
stoten. We hebben het kleed wat was opgehangen weg gehaald en er zat een 
woordenboom onder!! Die was mooi! We gaan hem heel veel gebruiken. Na dit 
alles hebben we eerst gewerkt en aan het eind van de ochtend gym gehad. Daar 
hebben we gezwaaid aan de ringen, pakjes (=bal) in de schoorsteen gegooid en 
een tikspel gedaan. ’s Middags hebben we het nieuwe project opgestart, 
sinterklaas. We hebben een circuit gedaan met veel bouwactiviteiten en wat 
knutselactiviteiten. Zo is er een boot gebouwd van blokken, kapla en knexx. Maar 
er is ook “zie de maan schijnt door de bomen” geknutseld. En er zijn schoorstenen 
met pakjes gemaakt.  
 
Woensdag hebben we met Kiva het verschil en de overeenkomsten van elkaar vergeleken. We kwamen er achter dat we 
allemaal mensen zijn, maar toch ook allemaal verschillend. En we hebben een “trots-op”stoel gemaakt. De kinderen 
konden vertellen waar ze trots op waren. Zo was de een trots op haar rekenwerk, de ander op pappa en mamma en 
weer een ander omdat ze in galop op de pony was geweest. Mooi dat de kinderen veel met elkaar durven delen. Ook 
was Evi jarig! Hiep hiep hoera!! Alweer 9 jaar! Het was een gezellige kring.  
 
We zijn lekker veel aan het zingen met elkaar. We oefenen een lied om straks voor Sinterklaas te zingen, het gaat al 
heel goed! 
Volgende week komt Roan weer een week bij ons in de groep. Hij was er vorig jaar ook een week. Hij komt samen met 
zijn ouders en zus uit Engeland op familie bezoek. Fijn dat je weer komt Roan! 
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De derdejaars hebben deze week de de tweeteenklanken zoals ui en ei geoefend. Er zijn werkbladen gemaakt en we 
hebben ze in het zand geschreven. Met leeslijn zijn ze begonnen in een nieuw boek. Ze gaan nu echt woorden schrijven.  
Met rekenen hebben we het gehad over de vriendjes (of verliefde) getallen zoals 2 en 8 en 4 en 6. Ze zijn samen 10. En 
we hebben splitsen herhaald. 9 = 4 en 5 bijvoorbeeld.  
 
De vierdejaars zijn met spelling bezig geweest met de eind d of eind t aan een woord. Hoe hoor je dat? We hebben het 
zelfs in onze eigen leesboeken opgezocht. Met rekenen hebben we het gehad over de getallenlijn en de tafels. Met het 
weekdoel hebben ze een x som in een plaatje moeten tekenen. Die hebben ze woensdag gepresenteerd.  
 
De vijfdejaars zijn met spelling bezig geweest met de aai, ooi en oei. Hoor je aan het eind een j, dan schrijf je de i. Met 
rekenen hebben zij als weekdoel een deelsom in een plaatje moeten tekenen. Ook zij hebben die gepresenteerd 
woensdag. Het was nog best lastig om er dan ook een verhaal bij te verzinnen. En we zijn bezig met deelsommen.  
 
Volgende week is een bijzondere week. 
Suzette is er de hele week. 
Maandagmiddag is Carla er. Mariska heeft bespreking met Lorel.  
Dinsdag is er streetwise. Groep 3 en 4 gaan dan naar de gymzaal bij de Klimtuin om een workshop te volgen. Groep 5 
gaat samen met groep 6 ook een workshop volgen maar dan op school.  
Er hoeft die dag geen gymspullen mee genomen te worden. Groep 3 en 4 moeten wel een fiets mee. ’s Middags is 
Carla er. Mariska is weg voor haar opleiding. 	
Woensdag gaan we naar het theater Orpheus in Apeldoorn om een voorstelling te bekijken. We hebben genoeg ouders 
die willen rijden. Dat is heel fijn. Als jullie kind een zit-verhoger nodig heeft, willen jullie die dan meegeven? Er hoeft geen 
fruit en drinken meegenomen te worden. We zijn op de normale tijd weer terug zodat de kinderen om half 1 weer 
opgehaald kunnen worden.  
Vrijdag gaat groep 3 samen met de Toverhoed naar de voorstelling Cato en de klungelpiet.  
	
Wie fiets er dinsdag mee naar gym? Er hangt een nieuwe lijst naast de deur om je in te schrijven. 	
	
Fijn weekend,	
Laura en Mariska	
 
 
 

Sterrenhemel 
 
Wat is er weer veel gebeurd. Maandag zijn we de hele dag hard aan het werk 
geweest. We sloten ons thema af met de apotheek.  
Dinsdag ochtend was er bij binnenkomst verbazing er was nogal wat veranderd in de 
groep. Pieten zijn geweest om een weerstation te maken en een gedicht achter te laten. 
Er wordt volop gespeeld met het weerstation. Bedankt Pieten, namens ons allemaal. 
 
De kinderen hebben een kalender in hun lade zodat we kunnen bijhouden wanneer het 
Sint feest is.  
 
Komende dinsdag hebben we Streetwise, de 3e en 4e jaars hebben dan een fiets 
nodig, want die gaan naar de Sporthal in de Klimtuin. De 5e jaars blijven op school 
en zullen samen met de 6e jaars in een ANWB-lesauto plaatsnemen. Denken jullie 
eraan, zonder fiets kunnen we niet meedoen aan het Streetwise. 
 
Voorafgaande aan het Sint feest gaan we woensdag 29 november naar Orpheus. 
We kijken dan naar een toneelstuk/musical 'Ali Baba', opgevoerd door ASK 
toneelgroep. Dit is 's morgens. 
 
Vrijdag 1 december gaat de toverhoed met groep 3 naar een voorstelling van 'Cato 
en de klungelpiet' in het Kulturhus. We vertrekken om 10.15 uur en gaan er lopend 
heen. Willen jullie ervoor zorg dragen dat je kind goed zittende schoenen aan heeft! 

Er gaan 7 ouders mee en 2 stamgroepleiders. 
 
Met Kiva praten we over uniek zijn. Ook aardig zijn voor 
elkaar... hoe kun je dit doen hebben we geoefend. Op 
onze deur hangen de Kiva regels tot nu toe. 
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Met knutselen hebben we dinsdag gewerkt aan een mooi schilderij voor Sint en piet. Het moet nog afgerond worden met 
een tekst. Ze hangen al in de gang. 

 
Vandaag is de schoen gezet! 
 
Nieuwsbegrip: 
Met nieuwsbegrip moesten de kinderen voorspellen waar de tekst over zou gaan. Best lastig als 
je weinig van een onderwerp weet en dit keer ging het over de Bijlmer die 50 jaar bestaat.  
 
Gymen: 
In de gymzaal speelden we het spel slagbal en daarna was er nog tijd voor een estafette spel. 
Bij slagbal was het super om te zien hoe goed onze kinderen uit groep 3 al volop mee konden 
doen.  
Vrijdag waren een aantal kinderen van Sterrenhemel op de viering te zien en ook stonden er om 
drie uur heel veel schoenen op de tafel…… spannend.  
 
Maandagmorgen komt Ragnhild iets later op school, Carla zal in de groep aanwezig zijn. 
 
Groep 3: 
De 3e jaars zijn gestart met Leeslijn 2. Kom maar eens kijken. Ook schrijven we bijna dagelijks 
in het nieuwe blok schrift. Met rekenen zijn we volop aan eht splitsen. Nog een beetje moeilijk! 
Veel oefenen. 
 
Groep 4: 
We hebben de eind d en –t woorden afgerond. We herhalen en oefenen verhaaltjes sommen. 
Volgende week gaan we de toets van blok 4 doen. 

Groep 5: 
De aai, ooi en oei worden geoefend. Dit is niet een heel moeilijk categorie. De kinderen wisten 
het nog uit groep 4! Met rekenen herhalen en tafels oefenen. Volgende week een toets van blok 
4! 
 
Groep 3 en 4, dinsdag fiets mee! 
 
Een heel fijn weekend, 
Ragnhild en Helma 
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De Boomhut 
 

Op maandagochtend hadden we een heel gezellige en fijne weekendkring. De kinderen 
vertelden uitgebreid over Sinterklaas en hadden de mooiste verhalen! Eerst met z’n allen in 
de kring en de laatste 5 minuutjes nog even met je vrienden babbelen.  
 
Dinsdagochtend kwamen de kinderen heel verrast op school. Wat is er in de groep 
gebeurd? Alles was versierd en er was een geheel nieuwe hoek in het thema weer. 
(BEDANKT VOOR JULLIE HULP!) De kinderen namen direct initiatief en het spel in 
de hoek begon! Wat hebben het weer een Sint eigenlijk met elkaar te maken? 
Waarom is het weer zo belangrijk voor de Sint en de pieten? 
Ik las nog een brief voor die Sinterklaas maandagavond had laten liggen… 

 
                                                                  Haha! Dat kan natuurlijk ook. Maakt het typetuinen nóg leuker!  
 
Deze weken staat het project natuurlijk ook in het teken van de Sint en zijn pieten met het thema weer daaraan 
gekoppeld. We spraken al over verschillende soorten neerslag en hebben samen de wind in de woordentrap gezet. Van 
minst naar meest. 
Komt ie… 
Windstil – het briesje – de wind – de storm – de wervelwind (tornado) / de orkaan. We bespraken ook het verschil tussen 
een tornado en orkaan.  
Met regen kun je ook een woordentrap maken, maar dan korter… 
De motregen (miezeren) – de regen – de stortbui  
 
Deze week konden de kinderen tijdens project kiezen uit een aantal verschillende activiteiten. Lego, knex, schmink, 
kapla, kralenplank, toneel, timmertafel, knutselen. Maar… het thema Sinterklaas moest in ieder geval terugkomen. En of 
dat gelukt was! Kinderen maakten gave stoomboten van kapla en pakjes en zakken van knex. Wietse en Latoya zaten 
zelfs in de bouwhoek bij de Toverhoed. Sommige kinderen schreven nog een verhaal bij hun werk. Prachtig! Wat een 

eigen initiatieven en creatieve 
ideeën! De bovenbouw kwam 
helpen schminken! 
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Woensdag hebben de kinderen tijdens muziek het weer nagespeeld met hun eigen lichaam. Hoe klinkt regen? En hagel? 
Sneeuw? 
Daarna mochten ze in tweetallen een eigen ritme maken met hun lichaam, om zo het weer na te bootsen.  
 
Petra kwam ons helpen bij keuzewerk. Samen met de kinderen maakte ze prachtige sint-raamdecoratie! Hoe het werkje 
maar eens bij het licht… 
 

 
 
Deze week hebben we bij het rekenen geoefend met verhaalsommen. Hoe 
pak je dat nou eigenlijk aan? 
Welke gegevens heb je nodig? Wat voor soort som is het? Plus? Min? Keer? 
Delen? Hoe weet je dat? 
Iedere dag hebben we dit herhaald, er een aantal samen gedaan en daarna 
oefende kinderen zelf of soms ook met een maatje.  Knap hoe de kinderen dit 
al oppakken.  
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Agenda komende weken: 
Dinsdag 28 november: Lisa is er niet i.v.m. de gymopleiding. Nanda vervangt (van de bb). 
Let op: deze dag is er streetwise, Er worden verschillende activiteiten georganiseerd door de ANWB. De kinderen van 
groep 3 en 4 gaan naar de Klimtuin met Mariska en Raghnild. Denken jullie aan de fiets? Groep 5 (en groep 6!) blijft bij 
Nanda en Nicolet op school.  
Woensdag 29 november: theater Orpheus in Apeldoorn. Je hoeft geen fruit en drinken mee te nemen. Dat kinderen 
krijgen drinken en wat lekkers. 
Vrijdag 1 december: wij zitten in de viering. Komen jullie ook kijken? Er is geen schoolzwemmen. 
Dinsdag 5 december: Sinterklaasfeest. Kinderen zijn deze dag om 14.00 uur vrij.  
Woensdag 6 december: studiedag team. Kinderen zijn vrij. 
 
Fijn weekend allemaal! Tot maandag! 
Groetjes van Lisa 
 
 
 

Poema’s en Coolstars 
 
Huiswerk 
Maandag 27 november : Neem een leuke/bijzondere krantenkop mee uit een krant! 
Woensdag 29 november : gr. 7/8 ontleden oefening 12. aanwijzende voornaamwoorden.  
Wo 29 nov of vr 1 dec :  Toets Engels unit two. Leer de woorden (gr. 6 EN -> NE  gr 7/8 NE-> EN) 
 
Project LEAPHY 
Groep 8 krijgt een bijzondere 21 eeuwse vaardigheid aangeleerd. Ze gaan een echte eigen robot bouwen! Woensdag 
a.s. is de tweede les en gaan we het lichtje toevoegen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nationale voorleeswedstrijd 
Wat hebben de kinderen fanatiek gelezen in de groepen zeg! Er wat was er goed geoefend en werd er goed geluisterd. 
Aan alle kinderen een groot compliment, want nu kennen we ook weer veel leuke, nieuwe boeken! Twee kinderen uit de 
bovenbouw gaan nu in de viering voorlezen en we kiezen dan de mooiste voorlezer van ’t Hoge Land. Als je dit nog op 
tijd leest, kom in de viering meestemmen! 
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Spelling  
We zijn begonnen met vijf nieuwe categorieën. Misschien goed om thuis al eens te oefenen of samen op zoek te gaan 
naar woorden die horen bij deze categorieën. 
Oefenen via bloon.nl     gebr.naam: thogeland  ww: 1234 
 
Rekenrijk  
Deze week hebben we in de bovenbouw veel geoefend met inhoudsmaten. De jongste kinderen gingen maten 
vergelijken en ervaringen hoe precies een liter of centiliter eruit ziet. 
De oudste kinderen gingen inhoud berekenen (lengte x breedte x hoogte) en weten nu wat een ARE is en dat een 
kubieke decimeter precies hetzelfde is als een liter. 
Het is goed om thuis ook veel te praten (en te rekenen) met inhoudsmaten. Kijk maar eens samen op alle pakjes, flesjes 
en potjes in de keuken en laat de kinderen maar eens ervaren hoe het is om met milliliters of liters te werken. 
 
We ronden deze week blok 4 alweer af. De bloktoets zal in deze dagen klaar zijn en dan gaan we nog extra oefenen met 
de lastige sommen of nog wat moeilijkere opdrachten maken. 
 
Hieronder nog een handige tabel die we ook gebruiken in de groep: 
De inhoudsmaten van groot naar klein:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Surprises 
Nog ongeveer een weekje en dan is het zover! Ons Sinterklaasfeest! We hebben er heel veel zin in en hopen dat het 
goed gaat met alle surprises en gedichten. Wij zijn zelf, tussen alle verslaggesprekken door, ook hard aan het knutselen 
en rijmen. 
Nogmaals: veel succes!  
 
 
Groetjes: Nicolet, Leonie, Peggy en stagiaires Nanda en Tim 

 
 
 


