
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 september, jaargang 2017/2018, nummer 02 
 
 

Agenda 
 
vrijdag 9 februari 2018 :  interne verhuizing om 8.30 uur. Kom helpen! 
Vrijdag 9 februari 2018 : weeksluiting 14.15 uur 
Zaterdag 19 maart 2018 : buitenwerkdag 9.00 uur – 12.30 uur gevolgd door een lunch!  

Inschrijfformulier ligt op de koffietafel 
 
 

Weekbericht van het Team 
 
We groeien!!!! 
Er komen steeds meer kinderen op school. Dat betekent dat we ook steeds meer ruimtes voor de kinderen  
willen hebben. Vaak wordt er al in de teamkamer gewerkt. Dat kan botsen met andere activiteiten.  Daarom  
hebben we een interne verhuizing bedacht en hier hebben we hulp voor nodig.  
De teamkamer gaat naar de IB-ruimte, de IB gaat naar het kleine kamertje, ik ga naar de werkruimte van  
Dries en Dries verhuist naar de ruimte naast de hoofdingang.  
Kom helpen!!! Op vrijdagochtend zijn er altijd heel veel ouders op school, daarom willen  
vrijdag 9 februari 2018 om 8.30 uur met een hele grote groep mensen, de verhuizing realiseren.  
Er is veel te doen, vele handen maken licht werk. Wanneer je wel mee wilt helpen maar je kunt niet  
op vrijdagochtend, laat het me weten, dan maak ik graag op een ander moment gebruik van je diensten.  
Kom je ook helpen? We doen het voor onze kinderen.  
 
Foto’s en filmpjes 
Regelmatig worden bij activiteiten op school foto’s en filmpjes gemaakt. In verband met een nieuwe  
privacywetgeving willen we ouder(s)/verzorger(s) van onze kinderen schriftelijk toestemming vragen  
m.b.t. het gebruik van deze foto’s/filmpjes. 
Vandaag is er aan de oudsten van het gezin een formulier meegegeven, waarop ouder(s)/verzorger(s)  
kunnen aangeven waar wel of waar niet toestemming voor gegeven wordt. 
Heel graag komende week weer bij de stamgroepleider inleveren. 
 
Fruit voor komende week 
Ananas, Appel, Grapefruit 
 
Fijn weekend allemaal, 
Janny  
 
 

Schoolschaken 
  
We gaan door naar de finale! 
 
Wauw, wat een spannende middag  
hebben de schakers van onze school  
ons bezorgd afgelopen woensdag!  
Met enorm veel energie en ambitie gingen zij aan de slag in 5 schaakrondes  
tegen een flink aantal andere scholen uit de Gemeente Epe.  
 
Onze school nam deel met 2 teams. In het eerste team Daan, Tony, Semi en  
Wessel. In het tweede team Bram, Rolf, Michael en Teine. Beide teams  
hebben 5 rondes gespeeld. Elke ronde speelt elk team tegen een team van  
een andere school, en worden er dus 4 potjes schaak afgewerkt. De rondes  
duren maximaal 20 minuten. Als er na 20 minuten geen uitslag is, dan wordt  
onder leiding van een van de observatoren bepaald hoe de partij wordt beslist.  
Ons tweede team heeft enorm ambitieus, serieus en geconcentreerd  
geschaakt, de tegenstanders waren soms een spreekwoordelijk maatje te  
groot, maar zij hebben gestreden voor wat ze waard waren en zo mooi schaak-  
en wedstrijdervaring opgedaan en genoten van deze spannende middag. 
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Het eerste team heeft het klaargespeeld om alle rondes te winnen en zijn dus als 1e uit de poule door naar de finale van 
het schoolschaken in Epe. Wat een fantastische prestatie!  
De jongens zijn de afgelopen weken getraind door Riko Douma, die op de donderdagmiddag keuzewerk schaken 
aanbiedt, en de schakers alle kneepjes van het vak leert over het spel, en alle spelregels die erbij horen. Riko, dank je 
wel voor jouw inzet. Wat fijn dat je er bent voor de schakers en voor onze school! 

        
De finale vindt plaats op woensdag 14 februari 2018, van 14.00 tot 16.00 uur bij de Hogeweerd school in Epe. Daar 
strijden de 4 beste teams om de prijzen. Dus dat wordt weer een spannende middag. Wie het leuk vindt om te komen 
kijken en de schakers te steunen is van harte welkom.  
Hartelijke groet, 
Lotje Vis 
 

Kiddo’s – peuteropvang en 
buitenschoolse opvang 
 

 
Deze week zijn de peuters verder gegaan met de kleuren, de 
vormen en het tellen tot 5. Leuk om er thuis ook mee verder te 
gaan!  
Toen we aan het buiten spelen waren, begon het ineens te 
sneeuwen! Ook lag er een beetje ijs op het plein. We hebben het 
samen in een bakje gedaan en toen ervaren dat ijs gaat smelten… 

 
De kinderen van de 
BSO hebben deze 
week sneeuwpopjes 
gemaakt van pompons. 
Heel veel wol om een 
kartonnetje wikkelen en 
los knippen. Een leuk 
resultaat!  
 
Ook hebben we veel 
buiten gespeeld. 
 
Fijn weekend allemaal! 
Team Kiddo’s 
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De Toverhoed 
 
Hallo allemaal,  
Deze week waren er gelukkig al weer veel kinderen beter. 
Chloe is thuis uit het ziekenhuis maar ze moest deze week 
nog aansterken. Milou is maandag geopereerd aan haar 
amandelen, ook zij was deze week thuis om te herstellen. 
Veel beterschap allemaal! 
Deze week hebben we de letter j geleerd. De 2 letters die 
centraal staan zijn de f en de j, de kinderen mogen weer 
spullen van thuis meenemen voor de letterkast.  
 

Met Kiva leren we over iedereen is anders en iedereen is uniek. We hebben situaties 
uitgespeeld en oplossingen bedacht voor problemen. ‘Wat doe je als je een kindje ziet die verdrietig is?‘ 
Alle talentformulieren zijn klaar, daarin vertellen de kinderen wat ze al weten over bruiloften en wat ze nog willen leren. 
De formulieren zitten in de rapportfolio’s. De kinderen hebben veel vragen bedacht en dingen die ze willen leren. De 
vragen hangen in de gang op het prikbord. Ook zijn bijna alle taalboeken klaar. Hebben jullie het verhaal van je kind al 
gelezen over ‘later als ik groot ben?’ 
We zingen heel vaak het liedje Timpe tampe tovenaar, voor als jullie het thuis willen oefenen, hier zijn de woorden:  
 

Timpe tampe tovenaar 
Kom vertoon je kunsten maar 
Timpe tampe tovenaar 
Wij zijn klaar 
Hatsjie kiele kiele knotsie bom 
Bim bam basie paardeblom 
Ik maak van jullie ……..  

                         Bim bam bom 
 
Met gym hebben we dinsdag geoefend met mikken, gooien en rollen 

en op donderdag hadden we toestellen. We hebben geoefend met diepspringen, wendspringen 
en hoogspringen.  
Deze week hadden we veel leuke activiteiten in de groep. We begonnen maandag al met 
keuzewerk. Wat een gezellige middag! Er werden cup cakes versierd, er zijn harten van kralen en ijzerdraad gemaakt en 
we hebben gedanst. Door de week waren er ook veel leuke activiteiten, woensdag kwamen Manon en Jennifer om 
corsages te maken van stof. Op donderdag kwam Arzu om bruidskapsels te maken. En op vrijdag was Aline er weer om 
corsages te maken van bloemen.  
Sabine en Peter, de ouders van Bram, kwamen in toverhoed geel vertellen over hun eigen 
bruiloft die ze aan het plannen zijn. Hartstikke leuk, ze konden ook veel vragen 
beantwoorden die de kinderen hadden bedacht. Wat zijn we blij met zoveel leuke activiteiten 
en betrokken ouders.  
Er wordt hard gewerkt aan de uitnodiging voor het feest op 21 februari.  
Jongere broertjes en zusjes mogen die dag ook mee.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Maandagochtend vervangt Mariëlla Rowena in toverhoed rood, Leonie is in 
geel.  
 
Fijn weekend! 
Leonie, Rowena en Hester 
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Groep 5 op donderdagmiddag 
 
Vandaag hebben we het niet alleen over de steentijd gehad, maar ook over de bovenbouw. 
Er zijn best veel kinderen die al bezig zijn met wat hen te wachten zal staan straks. In de tafelgroepjes hebben de kinderen een 
'placemat' gemaakt. Eerst zelf nadenken en opschrijven wat je graag zou willen weten over de bovenbouw. Daarna met je 
groepje overleggen en in het midden schrijven welke vragen jullie samen hebben. Er zijn hele goede vragen bedacht, zoals 'is 
de gymles anders?' Of 'Heb je in de bovenbouw ook keuzewerk? Zijn de kinderen aardig? Mag je zelf kiezen bij wie je in de 
groep komt? Zit er verschil tussen de poema's en coolstars?' Al deze vragen hebben we aan de bovenbouw gegeven, we 
nodigen binnenkort een aantal kinderen uit, die antwoord komen geven op deze vragen.  
Daarna hebben we een filmpje bekeken over de steentijd. Met de informatie uit het filmpje en de kennis die de kinderen de 
afgelopen weken al had opgedaan hebben we een 'wist je dat... poster' gemaakt. Wist je bijvoorbeeld dat ze in de steentijd 
grotschilderingen maakten? En dat de mensen kano's maakten van boomstammen? Als je al onze weetjes wilt lezen, kijk dan 
even op het prikbord naast Wolkenwoud! 
 
Groetjes, 
Laura  
 
 
 

Wolkenwoud 
  
Maandag begonnen we met een kring waarin van alles werd verteld over 
het weekend. Daarna hard aan het werk. De kinderen moesten o.a. een 
naamgedicht maken.  's Middags hebben we bij dat gedicht een tekening 
gemaakt van jezelf. Maar niet zomaar. Eerst moest je degene die 
tegenover je zat natekenen en daarna mocht je hem verder afmaken. 
Hilariteit natuurlijk! Als je tekening klaar was werd het gedicht erbij geplakt. 
Het zit in de taalmap. Ook hebben we de woordspin afgemaakt over de 
jagers en de boeren.  
Dinsdag hadden we voor het laatst atletiek les bij gym van Henk. Er werd 
weer heel hard gewerkt. Moe werden de kinderen er wel van. Daarna 
weer aan het werk. 's Middags hebben we spelletjes gedaan met de 
woorden uit de woordboom, zoals door fluisteren. Daarna hebben de 
kinderen hun dorp afgemaakt. Die zijn nu klaar. Er komt en tentoonstelling 
zodat iedereen ze kan komen bewonderen.  

Woensdag hebben we met Kiva besproken waarom een pester eigenlijk pest. 
Het was een fijne kring. De kinderen 
denken er echt over na.  
Donderdag is er ook weer hard gewerkt. 
Met Nieuwsbegrip moesten de kinderen 
vragen bedenken bij de tekst. Door 
vragen bij een tekst te bedenken, ga je 
de tekst ook beter begrijpen. Dit hebben 
we in groepjes gedaan, ook de 
derdejaars deden mee. Er is goed 
samengewerkt en er zijn prachtige 
vragen bedacht! De ochtend hebben we 
afgesloten met twee kringspelletjes. Bij 
de spelletjes was ook weer 
samenwerking erg belangrijk!  
 
Deze week zijn de cito's gemaakt van 
rekenen voor alle groepen. Daarnaast 
hebben we veel stof herhaald. 
 
Volgende week maandag is Mariska 

naar een congres. Astrid valt dan in. Dinsdag is Mariska naar haar opleiding. Omdat er helemaal geen invallers waren, 
hebben we besloten 's ochtends de groep op te delen. Groep 3 gaat dan 
naar de Toverhoed en groep 4 en 5 worden verdeeld onder Sterrenhemel en 
Boomhut. 's Middags is de groep weer bij elkaar in ons eigen lokaal. Peggy 
doet projectwerk met ze. Woensdag is Mariska er weer.   
 
Fijn weekend, 
Laura en Mariska 
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Sterrenhemel 
 
Maandag en dinsdag is er verder gewerkt aan ons thema en ook is er een start 
gemaakt met Cito Rekenen/wiskunde. 
Voor de mooie gedichten zijn nu ook doosjes gemaakt waar het gedicht in kan 
worden bewaard.  
Woensdag werd Ragnhild ziek en heeft Astrid 
in onze stamgroep gewerkt.  
Donderdag kregen we in de gymzaal de laatste 
keer les van Henk van Cialfo. Hij leerde ons 
hoe verschillende looptechnieken. We hebben 
deze twee gastlessen afgerond met een 
bedankkaart.  
Bij nieuwsbegrip hoorden we hoe de oprichter 
van IKEA ooit als kleine jongen is begonnen 
met het slim verkopen van lucifers met winst.  
Deze week was Karlijn dinsdag, woensdag en 
donderdag erbij.  
De kinderen van groep 4 en 5 zwommen met 
kleding aan, dat was best even spannend. 
We wensen alle zieken het allerbeste en dat 
iedereen weer snel mag opknappen. 
 

Fijn weekend, 
Ragnhild en Helma 
 
 
 

De Boomhut 
 

 
Maandag was Mart jarig en vierde hij samen met ons 
een feestje. Mart bedacht zelf een traktatie binnen ons 
thema. Een hakbijl uit de tijd van de prehistorie gemaakt 
van een soepstengel, ontbijtkoek en vastgemaakt met 
dropveter.  
 
Dinsdag hadden we voor de laatste keer atletiek van 
Cialfo. We schreven een kaartje om Henk te bedanken 
voor de leuke lessen.  
Op de foto zie je Timber en Beau de twee stap sprong 
oefenen!  
 

 
 

REKENTIP! 
Bij sommen springen we altijd naar het volgende of vorige tiental.  
Bijvoorbeeld bij de som: 
 

8 + 6 =  
8 + 2 = 10 
en dan nog 4 erbij. 10 + 4 = 14 
 

Hiervoor is het dus belangrijk dat de kinderen de splitsingen tot 10 heel goed 
kennen.  
Nog een voorbeeld: 
 

36 + 7 =  
36 + 4 = 40 
en dan nog 3 erbij. 40 + 3 = 43  
 

Voor min geldt hetzelfde: 
 

55 – 8 =  
55 – 5 = 50 
en dan nog 3 eraf. 50 – 3 = 47 
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Je ziet dat de kinderen dus behoorlijk wat denkstappen maken. Bij de som 50 – 3 kan weer gedacht worden aan de 
vriendjes van 10, want wie is verliefd op 3? Juist, 7 dus ik weet 47. 
Hoe eerde deze manier wordt toegepast hoe gemakkelijker het rekenen voor ze wordt. Je kunt dit overal toepassen en 
wordt het tellend rekenen voorkomen.  
 
Tijdens project hebben we het gehad over hunebedden en leerden we er een lied over. We leerden ook over het 
trechterbekervolk en maakten vervolgens eigen potten. Niet zomaar, een hele techniek. Eerst een balletje maken en 
vervolgens met je duimen de holling maken. Klein beetje water gebruiken om het glad te maken. Daarna er figuurtjes in 
kerven. We laten ze een weekje drogen en dan doen we ze in de kleioven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oproepje avi lezen en keuzewerk: 
Wie oh wie kom ons helpen op dinsdag en donderdagochtend bij het avi lezen?  
Wie komt ons helpen bij keuzewerk? Weet je niet zo goed wat je kunt doen, loop even bij me binnen.  
 
Agenda komende weken: 
Dinsdag 6 februari: we gaan weer gymmen. Nemen jullie de fiets mee? 
Vrijdag 9 februari: wij zitten in de viering. Komen jullie kijken? 
 
Fijn weekend! J  
 
Groetjes van Lisa  
 
 
 

Poema’s en Coolstars 
 
Huiswerk 
Woensdag 7 februari : Groep 7/8: Ontleden oefening 3 (w.w.-gezegde vinden) 
Woensdag 7 februari : Coolstars:  

Groep 6/7/8: Toets Engels.  
Groep 6: EN -> NE, groep 7: NE -> EN en groep 8: beide opties leren.  

Vrijdag 9 februari : Poema’s:  
Groep 6/7/8: Toets Engels.  
Groep 6: EN -> NE, groep 7: NE -> EN en 
groep 8 beide opties leren.  

 
Groep 8 aan de macht 
De gemeente Epe heeft onze school uitgenodigd om mee te denken over  
duurzaamheid en leefbaarheid in Epe. We hebben allemaal meegedacht  
aan een raadsvoorstel met als thema: de leefbaarheid in onze wijk.  
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Ons idee is een brievenbus geworden, waarin iedere Epenaar een kaartje, brief, tekening o.i.d. kan stoppen, die aan 
ouderen gegeven kan worden. De kinderen hebben het idee gepresenteerd in de raadsvergadering op 
donderdagmiddag 1 februari. Daar waren nog twee andere scholen met leuke ideeën, maar de raadsleden hebben ons 
idee gekozen als beste idee! De bovenbouw heeft nu 250,- euro gewonnen om ons plan daadwerkelijk uit te voeren! 
Echt fantastisch! 

 
Spelling 
We zijn weer begonnen met vier nieuwe categorieën. 
De komende vier weken zullen onderstaande 
spellingcategorieën centraal staan in de bovenbouw: 
11  ei/ij weiland, bevrijding 
25  ie = i dirigent, decimeter 
40  woorden met -th thermometer, theekan  
 8 extra 
Koppelteken IQ-test, auto-ongeluk 
 
Toetsen 
Deze week hebben we de rekentoetsen gemaakt en de 
meeste kinderen hebben alles af. De kinderen die ziek 
waren kunnen komende week de toetsen maken die zij 
gemist hebben. 
 
Schaken 
Afgelopen woensdag was de voorronde van het 
schoolschaaktoernooi op de R.S.G. Twee teams van 
onze school hebben hier aan mee gedaan. Wat hebben 

onze jongens het goed gedaan! Ons tweede team is 5e geworden en ons eerste team heeft gewonnen!  
Ons eerste team mag daarom door naar de finale, die wordt gespeeld op woensdag 14 februari 2018 in de Hoge 
Weerdschool! 
 

 
Keuzewerk 
Aanstaande donderdag start weer een nieuw blok 
keuzewerk voor de bovenbouw. We hebben al twee 
enthousiaste ouders die iets leuks willen doen met een klein 
groepje kinderen. Wil je ook nog gezellig aansluiten, dan 
horen we het graag!  
We kunnen jullie daarnaast altijd helpen bij het voorbereiden 

van jullie keuzewerk. 
 

Leuke ideeën om in een klein groepje te doen, zijn bijvoorbeeld: 
- een knutselopdracht 
- een kook- of bakopdracht 
- muziek maken 
- leren om goed met de computer om te gaan  
- natuur & techniek 

 
Groetjes: Nicolet, Leonie. Peggy en stagiaires Nanda en Tim 

 
 

 


