
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 februari, jaargang 2017/2018, nummer 23 
 
 

Agenda 
 
vrijdag 23 februari 2018 :  team heeft een studiedag, de kinderen hebben vrij. 
zaterdag 24 februari t/m 
    vrijdag 2 maart 2018 :  voorjaarsvakantie 
maandag 5 maart t/m  
    vrijdag 9 maart 2018 :  open week  
dinsdag 6 maart 2018 :  19.00 uur informatieavond en 20.00 uur onderwijslezing door Jolanda Plesman.  
zaterdag 17 maart 2018 :  buitenwerkdag 9.00 uur – 12.30 uur gevolgd door een lunch!  
  Inschrijfformulier ligt op de koffietafel. 
 
 
 

Weekbericht van het Team 
 
De griep 
Helaas hebben wij ook een dag waarop wij geen begeleider voor een stamgroep hebben. We hopen dat het jullie gelukt 
is om opvang voor de kinderen te regelen. De kinderen die wel naar school zijn gekomen, hebben we verdeeld over de 
verschillende groepen. 
We wensen iedereen veel beterschap.  
 
Veranderingen na de voorjaarsvakantie 
In maart starten we met extra ondersteuning voor de bovenbouwgroepen. Mariska gaat meedraaien als 
bovenbouwstamgroepleider. In Wolkenwoud komt Astrid op maandag, dinsdag en woensdag als stamgroepleider naast 
Laura. In de bijlage van dit bulletin kun je de brieven lezen die we naar de ouders van deze groepen gestuurd hebben. 
We wensen kinderen, stamgroepleiders en ouders een hele fijne tijd met deze aanpassingen.  
 
Flyers open week 
Komende week delen we flyers uit over de open week. Ken je mensen met jonge kinderen? Neem flyers mee om ze 
kennis te laten maken met onze school. We zien ze graag komen.  
 
Website  
Als het allemaal lukt, gaat aan het einde van volgende week de nieuwe website  
online verschijnen. Er is heel hard aan gewerkt om dat voor elkaar te krijgen.  
Vandaag zijn de laatste teksten aangeleverd, er worden foto’s verzameld om  
op de website te plaatsen. We zijn enthousiast over het verwachte resultaat.  
Ik wil Carla Adelaar heel speciaal noemen. Zij heeft vanaf het begin van de  
maak van deze website ongelofelijk veel uren gestoken in het meedenken en  
meehelpen om het te realiseren. Veel dank daarvoor Carla! Ook wil ik  
Stella Huiskamp bedanken. Zij heeft 360* foto’s gemaakt die een digitale  
rondleiding gaan geven op de site. Ook mochten we haar overige foto’s  
gebruiken om op de website te plaatsen.  
 
Kom naar de onderwijslezing 
Dinsdagavond 6 maart is de school om 19.00 uur open voor mensen die meer  
informatie willen over ons onderwijs. Vanaf 20.00 uur is de avond ook bedoeld  
voor onze eigen ouders, die meer willen weten over rekenen. Jolanda Plesman  
van bureau Rekenwijs verzorgt een lezing over rekenonderwijs. Jolanda is een  
bekende voor onze school, ze is onze rekendeskundige tijdens studiedagen en  
begeleidt ons op het gebied van rekenontwikkeling.  
Ze komt vertellen over het belang van rekenen in het dagelijks leven en hoe  
kinderen rekenen. Ze laat ook zien met welke strategieën kinderen leren  
rekenen en hoe wij de verbinding met het werkelijke leven maken. Tevens  
heeft ze allerlei suggesties en ideeën om als ouder je kind te kunnen helpen  
bij het automatiseren. Jolanda kennende, wordt het een boeiende avond! Na de  
lezing is er gelegenheid om samen na te praten met een hapje en een drankje.  
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Formulier toestemming gebruik foto’s etc. 
Binnenkort gaat onze nieuwe site in de lucht. In verband met de privacy hebben we schriftelijke toestemming 
nodig van de ouders om foto’s, filmpjes etc. te plaatsen op diverse media. 
 
Daarom een vriendelijk, doch dringend verzoek, zo spoedig mogelijk het formulier voor je kind(eren) in te leveren 
bij de stamgroepleider. 
Het is als bijlage met het bulletin verzonden. 
 
Fruit voor komende week 
Pomelo (1 voor 10 kinderen) 
Deze grote citrusvrucht is familie van de grapefruit. De vrucht kan wel 30 centimeter 
groot zijn! De smaak is licht bitter, maar zoeter dan die van de grapefruit.  
Pomelo heeft mogelijk effect op medicijnen als Ritalin. Voor meer informatie 
verwijzen wij u door naar de apotheek of behandelend arts van een betreffend kind.  
 
Bloedsinaasappel Appel 
Waarom heet deze sinaasappel een bloedsinaasappel?  Wanneer is een appel rijp? Als een appel rijp is, kun je  
Snijd de sinaasappel doormidden en je ziet het. hem plukken. Als hij nog niet rijp is, zit hij nog vast aan de tak. 
 En dan is hij ook nog helemaal niet lekker.  

                            
 
Fijn weekend allemaal, 
Janny  
 
 

Welkom 
 
Er zijn weer nieuwe kinderen gestart op onze school. Hieronder de gegevens: 
 
Emma Janssen is gestart in de Toverhoed. Emma is het zusje van Willemijn in de Boomhut.  
Gegevens staan in het informatieboekje. 
 
Linde Leurs is gestart bij de Poema’s.  
Linde woont met haar ouders Marieke en Henk aan de Beekstraat 26, 8162 HB  Epe.  
Tel. 0578-707003, mariekestikvoort@hotmail.com 
 
Anemoon van der Meulen is ook gestart in de Toverhoed.  
Anemoon woont met haar ouders Hanneke en Michiel aan de Vemderweg 5, 8161 NM  Epe, 
Tel. 06-19530801, ruiterhanneke@gmail.com 
 
We wensen alle kinderen met hun ouders een heel fijne tijd toe op onze school! 
 
 
 

Schaakteam ’t Hoge Land wint de beker! 
 
Wat een fantastische middag heeft het schaakteam van onze school achter de rug. Afgelopen 
woensdag zijn ze eerste geworden bij het schoolschaak-toernooi van de gemeente Epe en 
hebben de schakers de beker gewonnen!  
Daan, Semi, Tony en Wessel, van harte gefeliciteerd!!! Wat een knappe prestatie.  
Aan deze finale deden 4 teams mee van de Bernardusschool, de K. Norelschool, de School 
met de Bijbel uit Oene en natuurlijk onze school. 
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In drie rondes van elk een half uur speelden onze schakers het klaar om met de hoogst mogelijke score van 6 
wedstrijdpunten het beste te scoren!  Echt super gespeeld. Wat een spanning brengt zo’n toernooi met zich mee, en wat 
zijn ze daar goed mee omgegaan.  
Omdat ze de winnaars zijn van het schoolschaken in de gemeente Epe mogen ze mee gaan doen aan het Gelderse 
schoolschaakkampioenschap. Dat vindt plaats op zaterdag 17 maart. Dus nog genoeg tijd om goed te kunnen 
voorbereiden en de nodige oefenpartijtjes te spelen. 
Maar voor nu genieten van de overwinning! 
 
Hartelijke groet, 
Lotje Vis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
Jenaplanschool ’t Hoge Land                                                -4-                                                                        

Wie wil helpen bij het schaaksucces van ons schaakteam? 
Zoals gemeld in dit bulletin, is het schaakteam van onze school deze week kampioen geworden van de 
Schoolschaakkampioenschappen in de Gemeente Epe. Om dit te bereiken zijn de schakers een aantal 
donderdagmiddagen begeleid door Riko Douma. Het team heeft zich door de overwinning geplaatst voor de halve finales 
van het Gelderse schoolschaakkampioenschap op zaterdag 17 maart aanstaande. Riko Douma is niet in de gelegenheid 
om ze verder te begeleiden de aankomende 3 weken. Maar gelukkig hebben we een vervanger kunnen vinden om dit 2 
van de 3 keer te kunnen doen. Om de schakers te helpen zich voor te bereiden op het komende toernooi zoeken we een 
opa/oma/vader/moeder/oom/tante/broer/zus die behoorlijk kan schaken en het leuk vindt om met het schaakteam te 
werken op donderdag 8 maart aanstaande van 13.30 tot 14.45 uur op school. Het gaat om een groepje van maximaal 6 
fanatieke schakers. De materialen (borden, schaakstukken, klokken en lesmateriaal) zijn beschikbaar op school. 
  
Dus: BEN OF KEN JE IEMAND DIE BEHOORLIJK KAN SCHAKEN EN DIE ONZE SCHAAKKANJERS EEN UURTJE 
WIL BEGELEIDEN OP DONDERDAG 8 MAART AANSTAANDE? Neem dan even contact op met Lotje Vis (moeder 
van Daan Wieringa, groep 8, Coolstars) op 06-13453905 of lotjevis@hetnet.nl. 
 
	
	

Kiddo’s – peuteropvang en 
buitenschoolse opvang 
 

 
Deze week zijn de peuters weer lekker bezig geweest. Het boekje 
‘Tellen met Muis’ is gelezen. Ook is er gesprongen op de 
puzzelstukjes en een vormenstoof. Het benoemen en mengen van 
kleuren kwam weer aan bod.  
Sverre is 3 jaar geworden en we hebben er een feest van gemaakt! 
Donderdag was Dennis Dekker er om foto's te maken voor de website 
van school en voor een aantal voor de site van Koppel.  
 

Toen aan de kinderen van de BSO gevraagd werd wat ze heel graag op de BSO wilden doen, 
kwam er bijna unaniem uit: SLIJM MAKEN!! Wat een plezier en succes was dat! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fijn weekend allemaal! 
Team Kiddo’s 
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De Toverhoed 
 
 
Hoera Anemoon is 4 jaar geworden en komt vanaf nu elke dag in 
toverhoed rood. Gefeliciteerd Anemoon en welkom bij ons op school! 
Deze week heeft Rowena in de MB en BB ingevallen, gelukkig konden 
Carla en Mariella een dag invalllen.  
Met rekenen zijn we bezig met het cijfer 8, de telrij tot 8 en ook 
splitsen van het cijfer 8 zijn aan bod geweest. Het liedje van het 
lieveheersbeestje hebben we weer veel gezonden. Voor als jullie het 
thuis willen oefenen, het is op Youtube te vinden en heet:  lief 
lieveheersbeestje van Sesamstraat. Met woordenschat 

hebben we het gehad over de uitnodiging, wat staat er 
allemaal in een uitnodiging en wanneer stuur je een uitnodiging. De kinderen kennen al 
veel kledingstukken in het Engels. We oefenen de woorden en we doen er allerlei 
spelletjes mee.  De B-bot is gelukkig weer gemaakt en we kunnen er weer mee 
werken!. En verder is er weer veel verkleed en ‘getrouwd’ in de verkleedhoek.  
 
De bruiloft 
Nog een paar dagen en dan is ons trouwfeest. Wat zijn we blij met alle ouderhulp, 
leuke activiteiten die gedaan zijn en de ondersteuning van ouders bij het voorbereiden 
van het feest. Alle Toverhoedjes hebben een uitnodigingskaart gekregen.  
Op 21 februari gaan Anni en Siem en Sam en Marenthe ‘trouwen’ op het 
gemeentehuis.  
We sluiten af met een feest in de speelzaal. Alle voorbereidingen zijn in volle gang.  
Het is ons nog niet gelukt om iemand te vinden die filmopnames wil maken (we hebben een camera) en 
iemand die vervolgens de film in elkaar kan zetten. Kan iemand ons helpen? 
Op donderdag 22 februari ruimen we de spullen van dit thema op. Alle spullen die we hebben geleend 
mogen weer mee naar huis.  
 

Lezen 
Na de voorjaarsvakantie willen we een start maken met een leesclubje. 
We zoeken ouders die, met kinderen die al een beetje kunnen lezen, 
samen willen lezen op vaste momenten in de week. We hebben Avi 
boekjes en ander materiaal om te gebruiken. Het lezen is met 1 of 2 
kinderen tegelijk. Ook bij keuzewerk willen we graag meer met lezen 
doen: voorlezen uit een mooi prentenboek aan een groepje kinderen of 
samen lezen met kinderen die het leuk vinden. Als je het leuk lijkt om 
hierbij te helpen meldt het dan even bij Rowena of Hester.  
 
 

Nieuw thema 
Na de voorjaarsvakantie is onze open week op school. Het thema van deze week is duurzaamheid. Wij gaan het hebben 
over afval en hergebruik. Daarna gaan we verder met een nieuw thema. Het gaat over onze eigen omgeving. We gaan 
het o.a. hebben over : de route van huis naar school, wat is er allemaal te zien en te doen in onze buurt, wat is een 
buurt, wat is een wijk, waar woon je en we zoomen in op kaarten en plattegronden. 
We hebben ook weer van alles nodig voor de komende periode, wie kan ons helpen aan:  
- Plastic doppen 
- Plastic (gekleurde zakken) 
- Boerderijdieren om mee te spelen, kleine tractors en andere dingen voor een boerderij (om te houden). We willen in 

de natuurhoek een boerderij maken.  
- Is er iemand die ons aan leuke gezelschapsspelletjes voor kleuters kan helpen? We willen graag een tafel inrichten 

met spelletjes maar we hebben weinig spellen.  
 
Een fijn weekend allemaal,  
Rowena, Leonie en Hester 
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Wolkenwoud 
  
 
Maandag zijn we in de kring begonnen. Verhalen over het weekend. Wat 
gebeurt er toch altijd veel. Daarna gelijk een instructie van spelling met de 
hele groep. Want bijna iedereen gaat er mee aan de slag. 's Middags 
hebben we nieuwe woorden over ons project getekend. Zo weten we nu 
wat de volken, het aardewerk en de harpoen betekenen. Nadat we alles 
goed door gesproken hadden, zijn we met de opdracht bezig gegaan. 
Maak jezelf in kleding van de steentijd. Met een foto van je hoofd is 
uitgangspunt. Best lastig was het om stof te knippen. Hoe doe je dat 
makkelijk?  
 
Dinsdag 
hebben we 
gym gehad. 

We hebben een soort biathlon gedaan vanwege de 
Olympische Spelen. Waarbij mikken in ringen, tegen 
pionnen en in een mand het doel was. 's Middags hebben 
we weer spelletjes gedaan met de woorden van de 
woordboom. Ook hebben we besproken dat we een 
tentoonstelling gaan houden om al de mooie werkstukken 
die gemaakt zijn te laten zien aan onze ouders. Daarvoor 
hebben we een uitnodiging gemaakt. Hebben jullie die 
ontvangen? De tentoonstelling is woensdag 21 februari van 
12.15 tot 12.30 uur.  
 
Woensdag hebben we met Kiva besproken dat we samen een fijne groep zijn. En dat pesten niet kan. Daar hebben we 
stellingen over gehad en met "ga staan als je het er mee eens bent" hebben we die besproken. En we hebben daar per 
tafelgroep een poster van gemaakt. En toen met elkaar op de foto. In de fruitkring kwam de mededeling dat Mariska naar 
de bovenbouw ging. Dat was voor iedereen even schrikken. Gelukkig vonden de kinderen het fijn dat Astrid dan mijn plek 
overneemt. Na veel knuffels en vragen konden we naar buiten. Er is ook een brief met uitleg meegegaan naar huis.   
 
Donderdagochtend was Mariska er ook. We hebben met nieuwsbegrip het filmpje gekeken over een auto in de ruimte. 
Daarna hebben we in tweetallen een tekst bekeken over de steentijd. Die was best lastig. 's Middags was Laura er weer.  
 
Groep 3 heeft deze week met spelling het  gehad over de aai. Je hoort de j, maar schrijft de i. Met rekenen hebben we 
het gehad over het rekenrek. De vijfstructuur kwam om de hoek kijken. Je telt verder vanaf vijf. Dat hadden ze snel door.  
 
Groep 4 heeft het met spelling gehad over de -cht en de -ch aan het eind van een woord. Heb je een korte klank voor de 
gt, dan schrijf je -cht. Behalve met hij ligt, hij legt en hij zegt.  Nog best lastig. Met rekenen hebben we het gehad over het 
tienvoud. We hebben – sommen via het rijgen uitgerekend. 34-6=.. 34-4=30 (eerst naar het tienvoud) en dan 30-2= 28. 
Het is nog een heel gepuzzel waar je als eerste heen moet en hoeveel je er daarna dan af moet halen. Maar we gaan 
het heel vaak oefenen.  
 
Groep 5 heeft het met speling ook gehad over de –cht en de –ch. Met rekenen hebben zij het gehad over sprongen van 
10 maar dan vanaf bijvoorbeeld 497. Tel maar verder en terug in sprongen van 10. Met + sommen hebben we het over 
eerst naar het volgende honderdvoud gaan en dan verder rekenen, zoals is 474+50= Eerst naar 507 en dan nog 20 erbij 
doen.  

 
Volgende week 
woensdag werkt Laura 
voor Mariska. Vrijdag 
is er een studiedag en 
hebben de kinderen al 
vakantie.  
 
Fijn weekend, 
Laura en Mariska 
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Sterrenhemel 
 
Ragnhild is langzaam aan het opknappen. ’s Middags moet zij nog rusten. Om die 
reden zal maandag a.s. Mariella in Sterrenhemel zijn. 
Afgelopen dagen is er flink gewerkt aan de nieuwe opdrachten in Rekenrijk. Ook 
groep 4 leerde springen op de getallenlijn en er komen steeds meer tafelsommen 
bij. Zouden jullie de tafels willen blijven herhalen thuis? De kinderen hebben jullie 
steun echt nodig.  
Groep 5 werkte aan het omzetten van kleine verhaaltjes in een som. Soms is dat 
een gedeeld door som, soms een optel som etc. Ook voor groep 5 blijft het 
belangrijk de tafels te herhalen, kort en vaak . 
 
Aan ons thema is opnieuw verder gewerkt met uitbreiding van woordenschat en het 
maken van dieren skeletten op papier.  
Groep 3 oefent elke dag met lezen. Het komt erop aan dat zij nu veel leeservaring 
opdoen. Jullie hulp daarbij thuis is van groot belang. Ons streven is om de kinderen 
op het juiste leesniveau te krijgen dat belangrijk is voor al het leeswerk in groep 4. 
Elke dag 10-15 minuten oefenen in lezen, helpt de kinderen beslist.  
Woensdag maakten de kinderen een tekst en die is prachtig versierd met een 
wrijftechniek. Zie de foto’s. Ook schreven zij een zin op uit hun boek en de andere 
kinderen mochten ontdekken uit welk boek die zin is gekomen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                      
In de gymzaal speelden we hockey, basketbal en blokjes voetbal. 
  
Groep 4 en 5 deed mee aan een wedstrijd in het zwembad,  jullie kregen daar een brief over. 
 
Vrijdagmiddag hadden we de verjaardagkring van Robin. Hij wordt zondag 10 jaar. Hiep hiep hoera, voor Robin. 
 
We wensen jullie een mooi weekend, 
Ragnhild en Helma 
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De Boomhut 
 

 
Gym 
De gymles stond in het teken van de 
Olymische Spelen. Drie spellen die je 
individueel kon spelen, waarbij je 
telkens drie keer kon proberen. Na drie 
pogingen rende je een ronde om ‘het 
publiek’ en begon je aan het volgende 
spel. Op deze manier kan iedereen 
zichzelf uitdagen. Kies je ervoor om de 
bal in de mand op de grond te mikken 
of ga je voor de hoge basket? Beide is 
goed. Je ziet dat de meeste kinderen 
kiezen voor de opbouw…en zorgen dus 
zelf voor succeservaring, van makkelijk 
naar steeds moeilijker. Mooi hè? 

 
Ook was er bij ieder onderdeel één iemand die ervoor zorgde dat alle 
materialen weer terug kwamen op de juiste plekken. Dit werd steeds 
gewisseld na een paar minuutjes. Fijn om te zien dat iedereen bereidwillig is 
te helpen. 
 
Met mijn opleiding gaat het trouwens heel goed! Het eerst blok heb ik afgesloten met een praktijk- en theorietoets. Nog 
twee blokken te gaan, dat duurt nog een jaartje. Blok 2 zal vooral gaan over de leerhulp en differentiatie binnen de 
bewegingsactiviteiten en in blok 3 ga ik een onderzoek doen. Waarover is nog onduidelijk.  
 
Kiva 
Ik las een boek over pesten voor. Telkens bespraken we de situatie. Wat gebeurt hier? Welke rol heeft Koos in het 
verhaal? Wat zou Tijs kunnen doen? Hoe zou hij zich voelen? Wat kun je doen om voor het slachtoffer op te komen? We 
speelden ook een stukje uit het verhaal na en bespraken de situatie. 
De kinderen oefenden later in rollenspel met het duidelijk zeggen van ‘stop hou op’. In tweetallen mochten ze gaan 
stoeien, totdat de één het niet meer leuk vond. Hoe laat je dat duidelijk zien en horen? 
Samen met Merel liet ik duidelijk het verschil zien tussen hoe de ander reageert als je lacht terwijl je zachtjes ‘stoppen’ 
zegt of duidelijk ‘stop hou op, ik vind het niet prettig’ zegt.  
De nieuwe kivaregel is; we gaan goed met elkaar om. 
 
Keuzewerk 
Samen met Debbie, Petra, Herma, Judith, Marleen, Erna  zijn we druk bezig met een goed lopend programma voor 
keuzewerk. Wat willen we? Hoe willen we het? Binnen de verschillende thema’s en de meervoudige intelligenties 
bedenken we activiteiten voor de kinderen. Ook heb ik de kinderen gevraagd wat ze graag willen doen en leren. We 
hopen een duidelijk schema op te kunnen hangen, zodat je je kunt inschrijven voor een activiteit. Heb je zelf goede 
ideeën? Laat je het Debbie, Petra of mij dan weten? 
Deze week hebben een paar meiden uit de Poema’s (Juliet, Elin en Maud) keuzewerk gegeven. Met een klein groepje 
kinderen werden er tipitentjes gemaakt. Wat een samenwerking! 
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Agenda komende weken: 
Woensdag 21 februari:  
-  Afsluiting project prehistorie. Kinderen laten van 12.15 tot 12.30 zien wat we de afgelopen periode hebben geleerd en 

gemaakt. Kom je ook? 
-  Keuzewerk bijeenkomst om 12.30 uur. Kom je ook? 
 
Geniet van het weekend en we zien elkaar maandag weer.  
Groetjes van Lisa 
 
 
 

Poema’s en Coolstars 
 
Huiswerk / Agenda 
Donderdag 22 februari :  VO-adviesgesprekken 
Vrijdag 23 februari : Aanmeldingen moeten binnen zijn bij de verschillende VO-scholen. 
 
Beterschap!    
Peggy was deze week ‘aan de beurt’, helaas is zij de hele week al thuis door de griep! 
Niet leuk! Heel fijn dat Nanda er was. Beterschap Peggy!! 
Daarnaast waren er in de Coolstars ook elke dag wel acht kinderen ziek! Ook voor deze kanjers: veel beterschap. We 
missen jullie en hopen jullie snel weer terug te zien! 
 
Door naar het Gelders kampioenschap! 
Wat hebben de jongens het goed gedaan vandaag bij het schaken! Alle 3 speelrondes met winst 
afgesloten, dus met de volle 6 punten de terechte winnaar van de beker! Echt om trots op te zijn. 
Ze mogen nu door naar de halve finale van het Gelderse Schoolschaakkampioenschap, op 
zaterdag 17 maart, vanaf 12.00 uur, in Apeldoorn, Deventer of Arnhem.  
 
Engels 
Deze week startte we in een nieuw hoofdstuk (‘unit’) 
Een super leuke les over ‘animals’. 
- Zeggen welk huisdier je hebt. 
- Vragen welk huisdier de ander heeft. 
- Zeggen wat je lievelingsdier is. 
- Vragen wat het lievelingsdier van de ander is. 
Ook oefenden wij het alfabet nogmaals en verwerkte de dierennamen erin. 

Voorbeeld: 
A: Aligator, Ant 
B: Bear, Butterfly 

Kunnen jullie ons nog vertellen welk dier er begint met de letter ‘Q’? 
 

 
Valentijnsdag 
Natuurlijk was het te merken dat het woensdag Valentijnsdag was! 
Sommige kinderen regelden ‘onderling’ iets voor elkaar! Lief!! 
Groep 8 heeft een Engelse (Valentijns)opdracht gedaan. Love is….. 
Kijk maar eens op de muur tegenover ons lokaal! Wij zijn er trots op! 
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Rekenrijknieuws 
We zijn alweer aan het einde van blok 7 gekomen. We hebben veel geleerd over cijferend rekenen, rekenen met schaal, 
oppervlakte, inhoud berekenen en ruimtelijke figuren. 
Wisten jullie dat 1 liter water precies hetzelfde is als 1 kubieke dm (dm3)? De kinderen in ieder geval wel! 
Aankomende week sluiten de kinderen blok 7 af met een bloktoets. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Olympische Winterspelen 
In de groepen zijn we ook veel bezig met de olympische winterspelen. We hebben een soort van biatlon gedaan in de 
gymles. Nieuwsberichten geschreven over de bekende sporters én de 10km rit van het schaatsen in de groep gekeken! 
Super spannend, helaas voor Sven Kramer geen goud, maar toch fijn dat de Canadese Ted-Jan Bloemen een beetje 
Nederlands is! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een fijn en gezond weekend gewenst! 
Groetjes: Nicolet, Leonie. Peggy en stagiaires Nanda en Tim. 
 


