
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 december, jaargang 2017/2018, nummer 15 
 
 

Agenda 
 
dinsdag 12 december 2017 : landelijke staking 
woensdag 13 december 2017 : kerstworkshops, 12.00 uur viering 
vrijdag 15 december 2017  : geen weeksluiting 
donderdag 21 december 2017 : kerstontbijt, kinderen om 12.15 uur vrij 
  : 18.00 uur kerstmarkt voor jong en oud 
vrijdag 22 december 2017  : 13.00 uur start kerstvakantie 
zaterdag 23 december 2017 t/m 
zondag 6 januari 2018  : kerstvakantie  
maandag 7 januari 2018  : 8.30 uur start met kinderen, 9.00 uur nieuwjaarsviering 
 
 

Weekbericht van het Team 
 
Dank je Sinterklaas en Pieten 
Dag Sinterklaas, fijn dat je weer bij ons was. We hebben een fijne ochtend gehad met z’n 
allen. Goede terugreis en tot volgend jaar, hopen we! 
 
Kerstworkshops 
Woensdag gaan alle kinderen aan het werk met de kerstworkshops. Er staan prachtige 
voorbeelden gepresenteerd, waar de kinderen uit mogen gaan kiezen om te gaan maken.  
Na twee rondes, sluiten we om 12.00 uur af met een presentatie van wat er gemaakt is. 
Ouders zijn daarbij welkom.  
De kinderen mogen (een deel van) de spullen na schooltijd meenemen naar huis.  
Dank aan Mariëlla en alle ouders die meehelpen om er mooie workshops van te maken.  
 
Kerst 
Vanaf donderdag gaan we richting kerst. Ook een heel bijzondere tijd.  
Afgelopen week hebben de kinderen een kerstbal versierd voor ondernemend  
Epe. Alle kerstballen van alle scholen gaan de etalages verfraaien. Dat kan  
een mooie speurtocht worden, op zoek naar je eigen kerstbal. 
 
Helaas  
Elk jaar is er weinig animo bij de andere scholen om Epe on Ice te openen.  
Wij zijn altijd wel in voor deze activiteit. Wanneer er niemand wil, worden wij  
gevraagd. Dit jaar heeft de Hoge Weerschool positief gereageerd op de vraag  
welke school Epe on Ice wil openen. Wij doen het dus dit jaar niet. Wel een  
beetje jammer, het is altijd een mooi moment, zo op de vrijdagmiddag.  
We gaan wel schaatsen bij Epe on Ice. Maandag schaatst de bovenbouw,  
woensdag de middenbouw. Neem dan je schaatsen mee! 
Ook voor dat moment geldt: Op de baan mag je met hockeyschaatsen of  
kunstschaatsen. Wanneer je geen schaatsen hebt, dan kun je ze ter plekke  
huren voor € 2. Neem daarvoor gepast geld mee. Handschoenen en mutsen  
zijn ook verplicht. Zorg dat je die bij je hebt. Voor meer informatie,  
kijk dan op www.epeonice.nl  
 
15 december 
We hebben vrijdag geen weeksluiting. We hebben de tijd nodig om spullen te  
gaan maken voor de kerstmarkt. We zijn dan gewoon om 15.00 uur uit.  
 
Fruit 
Komende week: - Ananas 

- Mandarijn 
- Peer  

Fijn weekend allemaal, 
Janny  
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Kiddo’s – peuteropvang en 
buitenschoolse opvang 
 

 
Bij de peuters stond de afgelopen weken het thema ‘Sint’ 
centraal. Zo zijn er pepernoten gebakken en eerlijk verdeeld 
door de pepernoten uit te tellen. Er zijn Pietjes en Sinten 
beplakt met mooie steentjes. 
 
Op 5 december kwam Sinterklaas zelfs even bij de peuters op 
bezoek. Er is voor hem gezongen en met hem gekletst. Iedere 
peuter kreeg een toffe bal van de Sint. En de juffen een 

skippybal. Daar moeten ze maar niet op gaan zitten :-)… 

Dankjewel Sinterklaas! 
 
Donderdag is het feestje van Lorijn gevierd. Zij is 
bijna 4 en gaat naar de Bernardusschool. Veel 
plezier, Lorijn! Dank voor je leuke potloden en lekkere 
traktatie.  
 
Nu Sint weer is vertrokken naar Spanje, wordt het 
lokaal weer in kerstsfeer gebracht en komt het thema 
‘Kerst’ aan bod. Binnenkort worden de intekenlijsten 
voor de Kerst High Tea opgehangen. Dit is op 21 
december.  
 
Ook op de BSO is op 5 december het 
Sinterklaasfeest gevierd. Er waren verschillende 
knutsels te doen, zoals vingerpopjes maken, Sint/Piet 
versieren met diamanten, kleurplaten en puzzels. 
Ook zijn er lekkere speculaaspoppen versierd. In de 
gymzaal was een disco, met verschillende disco 
lampen. Ook kwamen er 2 Pieten, voor sommige 

kinderen een beetje spannend maar voor de meesten was het genieten. Er waren mooie 
groepscadeaus, verschillende gezelschapsspellen en puzzels en een bal voor in de 
gymzaal. Ook was er voor ieder kind een kleinigheidje. Samen met de Pieten is er nog even 
gezongen en gedanst in de disco. Het was een gezellige middag! 
 
Een fijn weekend allemaal! 
Team Kiddo’s 
 
 
 

De Toverhoed 
 
Deze week gingen we van Sinterklaas 
over naar de Kerst. We hebben 
dinsdag een erg gezellige sinterklaas 
gehad. Sint had aandacht voor alle 
kinderen en wat wist hij veel te 
vertellen. Het allerleukste was dat de 
pieten op het plein kwamen spelen. 
Toen de kinderen donderdag weer op 
school kwamen waren de lokalen 
helemaal veranderd in Kerst. We zijn 

donderdag begonnen met het 
versieren van de vele kerstbomen. 
Op vrijdag hebben we afscheid genomen van Indy. Volgende week 
start hij op de Hoge Weerdschool, samen met zijn broer Luka. We 
wensen hem veel plezier op zijn nieuwe school.  
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De letters die we nu leren zijn de b en de e. De kinderen mogen weer spullen van thuis meenemen voor de letterkast.  
 
Het keuzewerk voor deze maand hangt weer op de gang. We kunnen nog ouders gebruiken!  
 
In de verkleedhoek hebben we nu een restaurant gemaakt. De winkel is veranderd in een supermarkt. Eerst een 
boodschappenbriefje maken, geld meenemen en dan je inkopen gaan doen.  In de bouwhoek kunnen de kinderen een 
kerstlandschap maken met treinen, bomen, blokken en huisjes. 
 
 

Agenda 
- 11 december keuzewerk, we zoeken nog ouders! 
- 13 december kerstworkshops door de hele school 
- 15 december geen viering 
- 18 december Leonie is afwezig, Laura vervangt 

  
Een fijn weekend,  
Rowena, Leonie en Hester 
 
 
 

Groep 5 op donderdagmiddag 
 
Dat was een leuke verassing! Nadat we in de kring begonnen waren, zijn 
we allemaal naar buiten gegaan. Buiten hebben we mogen genieten van 2 
sportieve activiteiten van ‘after scool’! Na lekker gerend te hebben (in de 
regen), zijn we binnen aan de slag gegaan. Voor de donderdagmiddag zijn 
er nieuwe tafelgroepen gemaakt. Om elkaar wat beter te leren kennen 
binnen je groepje hebben we een tekenopdracht gedaan. Een blaadje was 
in 3 delen gevouwen, iedereen begon met het tekenen van een hoofd, 
daarna het papier doorgeven en allemaal een buik tekenen, weer 
doorgeven en dan de voeten tekenen. Bij het hoofd moesten de kinderen 
iets opschrijven wat we nog niet (allemaal) van ze wisten, bij de romp iets 
schrijven over wat je graag doet en bij de benen schreef je op waar je graag 
heen gaat. De resultaten waren hilarisch!  
Denken jullie eraan dat donderdag 21 december de hele school ’s middags 
vrij is?  
 
Groetjes, Laura 
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Wolkenwoud 
  
Maandag zijn we begonnen met het tekenen of schrijven over jouw 
weekend. We hebben dat  gedaan met de vragen wie, wat en waar. Na 5 
minuten zijn we in de kring gaan zitten en hebben n.a.v. het formulier het 
verhaal gaan vertellen over het weekend. Daarna fijn aan het werk.  
’s Middags hadden we project. Natuurlijk hebben we het over Sinterklaas 
gehad, maar met knutselen hebben we een kerstbal versierd. Deze komt 
in het dorp in de etalages te hangen tijdens de kerstperiode. Dus mocht je 
volgende week in het dorp lopen…. 
 
Dinsdag was het dan eindelijk zover!! Sinterklaas komt! Na een mooie 
binnenkomst per koets hebben we met elkaar in de groep spelletjes 
gespeeld. Zo was er een sinterklaasbingo met pepernoten. Daarna 
kwamen er 2 pieten. De kinderen hadden veel ingestudeerd om te laten 
zien aan ze. En dan eindelijk kwam Sinterklaas zelf met ook 2 pieten. 

Jenneke heeft nog een keer op haar dwarsfluit gespeeld. Daarna heeft Sint alle gedichten voorgelezen. En toen de zak 
zoeken. Het lukte. Met een spel hebben we de cadeautjes aan elkaar gegeven en toen uitgepakt. Het was een fijne dag!  
 
Woensdag was er een studiedag. 
 
Donderdag zijn we na het avi lezen eerst maar eens naar elkaars Sinterklaas verhalen gaan luisteren. Wat is iedereen 
weer verwend! Na de blokperiode hebben we de verjaardag van Iris gevierd, zij was ook op 5 december jarig! Het was 
een gezellige kring met een leuke zelf gemaakte traktatie.  
Met nieuwsbegrip hebben we het gehad over samenvatten, als we het samen doen gaat het al best goed!  
 
De derdejaars hebben deze week de ch nog herhaald. En met rekenen hebben we sprongen van 10 gedaan, het gehad 
over tienvouden en de getallenlijn tot 40 behandeld. 
 
De vierdejaars zijn met spelling bezig geweest met de f/v en s/z aan het begin van een woord. Met rekenen hebben we 
het ook gehad over tienvouden. En we hebben de x sommen behandeld. Hoe zit dat nou? Van een plaatje naar een x 
som? Wat is een x som eigenlijk? 
 
De vijfdejaars zijn met spelling bezig geweest met de aai,ooi,oei. Met rekenen hebben we het gehad over de km en 
rekenen tot 1000. 
 
Volgende week dinsdag gaan we staken.  
Woensdag zijn de kerstworkshops.  
Vrijdag is er geen viering.  
 
Woensdag 20 december gaan we schaatsen met de groep bij Epe on Ice. Voor het huren van schaatsen hebben de 
kinderen 2 euro nodig. Handschoenen zijn verplicht als je gaat schaatsen. Nemen jullie deze week 2 euro mee? Dan 
verzamelen wij dat zodat jouw kind daar niet mee hoeft te lopen.   
 
Op 21 december hebben we ’s avonds een kerstmarkt. Verzamelen jullie alvast kleingeld voor deze avond?! 
 
Fijn weekend, 
Laura en Mariska 
 
 

Sterrenhemel 
 
Hoe spannend was het dat dinsdag Sinterklaas bij ons op 
school zou komen. 's Morgens vroeg stonden we aan de 
weg te zingen en te springen om Sinterklaas binnen te 
halen... eerst kwam alleen 1 piet... komt dat wel goed? 
Gelukkig om 5 over 9 was Sinterklaas er ook. In de viering 
hebben we gezongen en gedichten/verhaaltjes 
voorgelezen. Denise speelde piano, het was zo'n goede 
sfeer.  
In de groep was het ook reuze fijn. Eerst kwamen 2 pieten. 
Er werd een dans gedaan.  
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Ook werden moppen verteld en vragen gestellen. Tussendoor speelden we bingo en wachtten we op de komst van Sinterklaas. 
Hij kwam met 2 pieten en vroeg elk kind bij zich om een naamgedicht aan voor te lezen. Hoe fijn was dit. 
Piet vertelde dat hij niet meer wist waar hij de cadeautjes had neergezet, maar dat we hier via galgje wel achter konden komen. 
Ze stonden in de gangkast!  
Er waren na het uitpakken alleen maar blijde gezichten. Fijn. 's Middags konden de kinderen kiezen in welke mb groep hij/zij 
wilde spelen. Een top dag! 

 

We maakten deze week ook een kerstbal. De ondernemersvereniging Epe wil heel veel kerstballen ophangen in de etalages. 
 
Volgende week woensdag hebben we kerstworkshops. Dat is ook altijd zo'n prachtig moment binnen school.  
 
Omdat we woensdag  20 december gaan schaatsen vragen we jullie 2 euro in te leveren bij ons om daarmee de schaatsen te 
kunnen huren. Deze 2 euro hoeft niet als je kind ijshockey schaatsen heeft of kunstschaatsen. Handschoenen zijn verplicht 
(zonder mag je niet de baan op) en een muts is gewenst. 
 
Donderdag 21 december is er weer een kerstontbijt. Er wordt een lijst opgehangen waar jullie samen opschrijven wat je 
meeneemt voor het kerstontbijt.  
Om 18.00 uur is onze kerstavond in een nieuw jasje. We maken een stalletje met mooie kerstprodukten die verkocht worden 
voor een goed doel. Bewaar het kleingeld maar alvast..... Goede doel wordt binnenkort bekend gemaakt. 
 
In de gymzaal kon geoefend worden in het schommelen, paaltjes voetbal en het springen op de kast en via de trampoline op de 
dikke mat. We kregen hulp van Kim, Lune en Bram, dat was heel plezierig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwsbegrip ging over de Kinder vredesprijs, we zagen een indrukwekkend filmpje van een jongenman die vanuit Syrie 
vluchtte en in Libanon een schooltje begon voor kleine kinderen 
 
Vrijdagmiddag vierden we de verjaardag van Marte, zij is 9 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd, Marte. 
 
Oproep: 
We willen binnenkort kerststukjes gaan maken, daarvoor zoeken we leuke versiersels.  
 
Groep 3: 
De sommen worden steeds moeilijker. We tellen nu tot 100 en vertellen elkaar wat voor en na een getal op de getallen 
lijn komt.	Bv 50 wat staat ervoor en erna. Maar ook van 90 en 60 en 10.	
Splitsen blijft belangrijk....  
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Groep 4: 
De tafel van 3 en 4 kwamen aan bod. 4x3 is ook 3+3+3+3+3	
Met spelling gaan we de eer, oor en eur oefenen. De 'r' fopt je want je hoort de o maar schrijft oo. Zo ook voor ur – eur 
en ir is eer. 

Groep 5: 
We gaan met spelling werken aan de f die v wordt bij druif-druiven en de s die z wordt bij huis en huizen.  	
 
Dinsdag staken we. 
Graag ontvangen we de portfolio's terug voor de kerstvakantie aub 
 
Een heel fijn weekend, 
Ragnhild en Helma 
 
 

De Boomhut 
 

 
Weer zo’n onwijs gezellige week! Dinsdag hadden we een geweldig 
Sinterklaasfeest, donderdag hebben de kinderen de kerstboom opgezet en versierd 
en vrijdagmiddag zijn we creatief bezig geweest in het thema kerst. We maakten al 
mooie dingen voor de verkoop van de kerstmarkt (zie kopje belangrijke info).   

 
 
Wauw! Wat stoer! Floris aan het 
drummen op Zie ginds komt de 
stoomboot! Suzanne heeft een 
goed gesprek met Sint over haar 
fijne tijd, sinds dit schooljaar, bij 
ons op school. 
 
Jarig! 
Beau was 6 december jarig, maar hij vierde het de 7e in de groep omdat wij een studiedag hadden. 
Nogmaals gefeliciteerd hoor! Lekker hoor vrij met je verjaardag! 

 
Belangrijke info! 
Woensdag 20 december gaat de middenbouw 
schaatsen in het dorp. De kosten voor de 
schaatsen bedragen ook dit jaar weer 2 euro. 
Willen jullie dit mee nemen naar school? Mocht 
je zelf schaatsen hebben, dan kun je die deze 
dag gewoon meenemen. 
Handschoenen zijn verplicht!!!! Neem deze dus 
mee.  
  
Donderdag 21 december rond 18.00 uur start onze kerstmarkt. 
Voorgaande jaren maakten we een geweldige kerstviering met de 
hele school. Dit jaar hebben we voor iets anders gekozen. 
Namelijk een kerstmarkt, waarbij we veel geld willen ophalen voor het goede doel! 
Het doel is nu nog niet bekend. Deze markt zal eruit zien als een soort fancy fair. Er 
worden dingen verkocht (gemaakt door de kinderen zelf), er is een stuk entertaining 

(denk aan: voorlezen, dans, muziek, toneel), je kunt iets lekkers/drinken kopen (soep, koekjes, gluwein, limo) en er is in 
iedere groep iets leuks te doen. Voor ALLES vragen we een (kleine) bijdrage, DUS NEEM GENOEG KLEINGELD MEE! 
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Agenda komende weken: 
Dinsdag 12 december: wij staken! Kinderen vrij. 
Woensdag 13 december: kerstworkshops bouw doorbrekend. 
Vrijdag 15 december: Lisa afwezig. Nanda werkt. Geen viering. 
Woensdag 20 december: schaatsen. 
Donderdag 21 december: alle kinderen 12.15 uur vrij. 18.00 kerstmarkt. Verzamelen in de eigen stamgroep. 
Vrijdag 22 december: wel schoolzwemmen, alle kinderen 13.00 uur vrij (vakantie!) 
 
Fijn weekend allemaal. Nog één weekje en dan hebben we lekker vakantie! Tot maandag! 
Groetjes van Lisa  
 
 
 

Poema’s en Coolstars 
 

Agenda 
  
Maandag 11 dec : Neem oude kerstkaart(-en) mee…… we kunnen ze heel goed recyclen ;-)  
Dinsdag 12 dec : Stakingsdag. Het team is op school, de kinderen zijn vrij!  
Woensdag 13 dec : Gr. 7/8 ontleden oefening 12. aanwijzende voornaamwoorden.  
Maandag 18 dec : 11.30 uur, schaatsen met de bovenbouw!  
Donderdag 21 dec : ’s Morgens in de groep met kerstsfeer en meegenomen hapjes samen ontbijten.  
Donderdag 21 dec : ’s Avonds kerstmarkt op school. De opbrengst is voor een goed doel. 
 
      
Schoolschaatsen 
Dit jaar is er (helaas) een andere school uitgenodigd om Epe on Ice te openen op 15 dec. 
Wel mogen wij toch komen schaatsen met onze groepen!! 
De entree is gratis, maar het huren van de schaatsen kost 2 euro!  
Je mag natuurlijk je eigen schaatsen (geen Noren) meenemen. 
Neem in ieder geval je handschoenen mee, die zijn verplicht! 
 
Graag a.s. week 2 euro inleveren voor het huren van de schaatsen bij je stamgroepleidster. 
 
Dag Sinterklaasje! 

Wat was het afgelopen dinsdag een gezellige dag!  
Eerst hebben we samen met de kleuters de Sint  
opgewacht, daarna was er een hele gezellige viering  
en toen mochten we dan eindelijk onze surprises  
uitpakken en gedichten voorlezen. 
 
Wat heeft iedereen goed zijn best gedaan! Wat  
een mooie gedichten en prachtige surprises! 
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AftersCool 
Afgelopen donderdag mochten een aantal kinderen meedoen aan een project van Heel 
Epe Beweegt. Dit om het plezier in sport en spel voor de kinderen te vergroten en de 
kinderen te motiveren om zelf ook lekker fanatiek te gaan sporten bij bijvoorbeeld een 
sportclub. Deze week stond hockey en atletiek centraal. In het nieuwe jaar zullen ze nog 
een keer terug komen, maar dan écht after school. Dan kunnen alle kinderen zich 
aanmelden om na schooltijd samen te sporten op het schoolplein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rekenrijk 
Naast alle feestpret, hebben we ook nog gewoon gewerkt aan onze weekplantaken. Het rekenen ging deze week veel 
over breuken, met de rekenmachine rekenen, priemgetallen en over de juiste volgorde van bewerkingen.  
Groep 7 leerde dat de punt op de rekenmachine hetzelfde is als een komma en groep 6 leerde wat een helft, een halve, 
een kwart of een achtste is. Ze hebben geoefend met gemakkelijke breuken, bijvoorbeeld 1 van de 3 of 1 van de 8.  
 

Nu een vraag aan alle ouders van groep 8: 
Weten jullie het antwoord op de volgende som?    (Groep 8 weet dit wel!!) 

 

24 : ( 6 x 2 ) + 3 x 8 - 26 = 
 
Groetjes: Nicolet, Leonie. Peggy en stagiaires Nanda en Tim. 
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Sinterklaas bezocht ook onze school op 5 december!  
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Alle foto's van het sinterklaasfeest staan online!  
 
https://myalbum.com/JenaplanschoolHogelandEpe 
 
Wachtwoord: Jenaplan123Hogeland 
 
Hier kunt u de foto's bekijken en downloaden.  
 


