
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 mei, jaargang 2017/2018, nummer 33 
 
 

Agenda 
 
Maandag 21 mei : 2e Pinksterdag 
Dinsdag 22 mei : Studiedag team, kinderen vrij 
Woensdag 23 mei : Studiedag team, kinderen vrij 
Donderdag 24 mei : Bovenbouwfeestavond! 19:00u - 21:00u (21:15 sluit school)  
Donderdag 24 mei : Sportdag groep 7+8 
Donderdag 25 mei : Schoolzwemmen 
Woensdag 30 mei :  Dag van de sociale betrokkenheid  
 
 
 

Weekbericht van het Team 
 
Formatie: derde BB-groep! 
We hebben goede studiedagen achter de rug. Veel met elkaar gesproken, overlegd en besloten. 
We zijn eruit! Door de middelen van de werkdrukvermindering toe te voegen aan de stamgroepen, kunnen we komend 
schooljaar met een derde bovenbouwgroep starten. Dat maakt dat we 2 onderbouwgroepen, 3 middenbouwgroepen en 
3 bovenbouwgroepen hebben. Het gemiddelde aantal kinderen per groep is rond de 20. We zijn enorm blij met deze 
ontwikkeling. Dat geeft tijd en ruimte om kinderen veel aandacht en begeleiding te geven in de groep. We hebben de 
bemensing bijna rond, ik ben bijna klaar. Misschien lukt het om het in het volgende bulletin te noemen. Wel weten we dat 
er een vacature is ontstaan voor een nieuwe fulltime BB-stamgroepleider voor de 3de BB-groep. De zoektocht wordt 
komende week gestart.  
 
Dit zijn de groepen in schooljaar 2018-2019: 
 

Bovenbouw 6,7,8 

± 20 kinderen 

Bovenbouw 6,7,8 

± 20 kinderen  

Bovenbouw 6,7,8 

± 20 kinderen 

Middenbouw 3,4,5 

± 20 kinderen 

Middenbouw 3,4,5 

± 20 kinderen 

Middenbouw 3,4,5 

± 20 kinderen 

Onderbouw 1,2 

±  17 kinderen 

Onderbouw 1,2 

± 17 kinderen 

 
We hebben veel gesproken over de waarden van ons jenaplanonderwijs: Het  
kind centraal stellen, het kind bieden wat het nodig heeft. Het kind mag zichzelf  
zijn, het brede aanbod, leren van en met elkaar in een heterogene stamgroep,  
het leren werken met een dag- en weekplan, hoe werk je samen met elkaar en  
meer fundamentele bestaansvragen. We vertalen deze waarden in ons dagelijks  
werk en door ze samen te bespreken gaan we er nog bewuster mee om en  
krijgen ze meer betekenis. Voor team en kinderen. We hebben een aantal  
onderwerpen aangescherpt en als speerpunt voor de komende tijd op de agenda staan.  
 
30 mei 
Op 30 mei is de stakingsdag in het primair onderwijs voor onze regio, voor een  
beter salaris van de mensen die les geven in het primair onderwijs. Er is een  
tekort aan juffen, meesters en directeuren en dat tekort zal de komende jaren  
alleen maar groter worden.  
De wens van de onderwijswereld om de werkdruk aan te pakken, is gelukt.  
Daar staken we niet meer voor. 
Het team heeft besloten om die dag niet te staken, door de school dicht te doen.  
Samen met de kinderen en enkele ouders gaan we de dag een speciaal tintje  
geven. Per bouw worden een of meer activiteiten georganiseerd, we gaan er  
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een dag van sociale betrokkenheid van maken. Zorg hebben voor elkaar, elkaar in de watten 
leggen en veel gezelligheid. Wat de groepen precies gaan doen, zijn ze aan het uitwerken. 
Het wordt een sfeervolle dag en we hopen dat er ouders komen en meedoen, om te laten 
zien dat we elkaar steunen. Houd de groepsmail in de gaten.  
 
Wolkenwoud 
Complimenten aan Laura en de ouders die mee geholpen hebben aan het opnieuw 
aankleden van Wolkenwoud. Het ziet er fantastisch uit! We hebben Laura verrast met een 
mandje bloemen. Ze heeft in de vakantie keihard gewerkt om na de vakantie een frisse start 
te kunnen hebben met de kinderen. Dank je wel Laura! 
 
Iris 
Zoals je misschien weet is Carla al een tijdje ziek. Je ziet haar soms omdat ze dan een goede 
dag heeft. Om alle werkzaamheden van haar voort te kunnen zetten, komt Iris ons 
ondersteunen. Ze heeft komende week haar eerste werkdag bij ons. We wensen haar veel 
succes! 
 
Tot donderdag allemaal, een fijn lang weekend gewenst! 
Beterschap Carla en Johanna!  
 
Groetjes, Janny  
	
	

Avondvierdaagse Inschrijving  
Wil je je nog opgeven voor de avondvierdaagse...?! Dat kan door een mail te sturen 
naar: chrisje67@hotmail.com voorzien van je naam, geboortejaar, hoeveelste keer je meeloopt, afstand die je wil lopen 
en je stamgroep.  
Geld € 4,25 pp dan graag gepast in dichte envelop bij je stamgroepleider of bij mij (Christel, moeder van Tessel uit de 
boomhut en Guus uit de toverhoed) inleveren.  
Inschrijven kan nog tot en met 25 mei via bovenstaande manier.  
	
	

Kiddo’s – peuteropvang en 
buitenschoolse opvang 

 
Themanieuws 
Deze week kwam er bij de peuters in de kring een rupsje aanlopen. Die 
hebben we even goed bekeken. Welke kleur is hij? En hoeveel poten 
zien we? We hebben hem even in een glas gedaan en iedereen mocht 
kijken. Hierna hebben we hem weer vrij gelaten. We hebben toen 
‘Rupsje nooitgenoeg’ gelezen en filmpjes gekeken over vlinders.  

Grappige uitspraak: ‘juf hij gaat in een komkom’. 
De knutsel van de week hebben we aangepast, we zijn vlinders gaan maken. Waar plaats je het lijfje? En waar de vleugels? 
In de speelzaal hebben we als een vlinder door de zaal gefladderd met mooie linten. 
 
Volgende week gaan we starten met het thema supermarkt. Leuk om alvast met je kind over te praten. Je kunt dan bijvoorbeeld 
woorden gebruiken als duur, goedkoop, betalen, geld, kassa, schappen, afdeling etc. 
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Welkom! 
Sophie Schuurman begint bijna in 
onze groep. Ze is nu aan het 
wennen.  
Vanaf aanstaande woensdag werkt 
Laura op de groep in plaats van 
Mariëlla. Ze heeft inmiddels al 2 x 
meegedraaid. 
 
BSO-nieuws 
Iedereen kwam terug van vakantie vol 
mooie verhalen. Ook deze week 
konden we gelukkig nog genieten van 
het mooie weer. We hebben veel 
buiten gespeeld en degene die wilden 
konden sieraden maken van pasta. 
 
Fijn weekend allemaal! 
Team Kiddo’s 
 
 

De Toverhoed 
 
Deze week hebben we 2 verjaardagen gevierd in Toverhoed Rood. Lizzy en Siem waren 
beiden in de vakantie jarig. Siem is 6 geworden en Lizzy 5. Van harte gefeliciteerd allebei!! 
 
Emmely heeft woensdag afscheid genomen, ze is klaar met haar stageperiode bij ons. 
Volgend jaar zal ze de pabo gaan afronden. Emmely is verwend met mooie cadeautjes die 
we hadden geknutseld.  

 
 
Op maandag was er met 
keuzewerk een leuk en 
interessant uitje. 4 
kinderen zijn met een 
ouder naar de 
volkstuinen geweest.   

 
Met gym hebben we geoefend met schommelen, rollen, klimmen over een 
kippenlader en een gewone ladder en we gingen met de skippy bal.  
 
Met rekenen zijn we bezig met grafiek aan 
de wand, deze keer hebben we in kaart 
gebracht wat de kinderen allemaal bij zich 
hebben tijdens de kleine pauze. Waar is het 
minste van, waar is het meeste van, kunnen 
we de aantallen op volgorde zetten? We 
hebben het in een grafiek verwerkt, wat 
meteen opvalt is dat iedereen zo lekker 

gezond eet bij ons! Ook hebben we geoefend met plattegronden en routes.  
 
Nieuw thema 
Ons nieuwe thema gaat over feesten, rituelen en seizoenen. We zullen het deze periode gaan hebben over de feesten in 
een heel jaar en alles wat daarbij hoort. Ook gaan we het hebben over de seizoenen en dingen, voorwerpen en 
activiteiten die bij het seizoen passen. Een onderdeel is afscheid nemen, we gaan ons voorbereiden op het afscheid van 
groep 2. In de stamgroep veranderen we de winkel in een ijswinkel, de kleine wereld wordt een camping en in de 
bouwhoek kunnen hutten worden gebouwd. We hebben al allerlei spullen van ouders ontvangen 
om de hoeken mee in te richten, bedankt! We hebben nog meer nodig, op het bord hangt een 
lijst met spullen die we nog zoeken.  
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Juffendag  
In plaats van staken gaan wij er op 30 mei een gezellige juffendag van maken. 
We gaan met zijn allen op pad naar de tuinen van A.Vogel. Daar gaan we een blote voetenpad lopen, picknicken en 
misschien wel een modderbad nemen. We zijn op zoek naar ouders die willen rijden en willen helpen met begeleiden. 
Op het bord hangt een intekenlijst.   
 
Fijn weekend! 
Rowena, Hester, Leonie 
En stagiaires Emmely en Iris 

 
 
 
 

Groep 5 op donderdagmiddag 
 
Deze donderdag hebben we een boekbespreking van Hinte gehad, zij heeft daar het boek ‘de lievelingspony ‘ gebruikt. Ook 
hebben we weer geluisterd naar een stukje uit Dummie de mummie. Vervolgens hebben we mogen genieten van een 
theaterspel hier in school. We hebben geluisterd naar een spannend verhaal over ‘wie was Hermen?’ dat ondersteund werd 
door middeleeuwse muziek. De middag hebben we afgesloten met een potje buskruit buiten op het plein.  
 
Fijn weekend! 
Laura 
 
 

Wolkenwoud 
  
Wat een mooi lokaal!!!  We keken onze ogen uit toen we 
maandagochtend op school kwamen.  In de vakantie is er hard gewerkt. 
Er zijn muren wit geschiderd, de stenen muur is nu fris groen en de 
planken aan de muur zijn vervangen voor dichte kasten. Héél héél erg 
bedankt voor alle hulp in de vakantie! En ook een bedankje voor Dries die 
alle kasten voor ons in elkaar heeft gezet. 
 
Maandagochtend mocht iedereen 3 kinderen opschrijven bij wie hij/zij 
graag een keer in het tafelgroepje zou willen zitten en maandagmiddag 
zijn we gaan schuiven. Nu gaan we kijken of we fijn in de nieuwe 
tafelgroepjes kunnen werken. 
 
Hinte wilde graag haar nieuwe konijn aan de 
groep laten zien. Daar heeft zij meteen een 

spreekbeurt van gemaakt. Samen met Karlijn heeft zij die voorbereid en woensdagochtend 
was Pluis bij ons in de groep. Hinte heeft met assistentie van Karlijn verteld hoe je het beste 
een konijn kunt verzorgen. Pluis was niet bang en we mochten hem allemaal aaien. 

 
Woensdagmiddag was het 
schoolvoetbaltoernooi in Wissel 
voor de meisjes van groep 5 en 
6. Evi, Jara, Jenneke en 
Sammy-Jo hebben 
meegedaan. En hoe! Ze 
hebben de halve finale gehaald 
en zijn vierde geworden. 
Chapeau! 
 
Donderdag zijn we gestart met 
nieuwe groepjes voor avi lezen. 
Het zal heel erg fijn zijn als er 
nog ouders zijn die op 

dinsdag en/of donderdag met een klein groepje kinderen kunnen lezen! We hebben nu 
groepjes kinderen die zonder extra ondersteuning lezen of die begeleid moeten worden door kinderen uit onze eigen 
groep. Dus ben je op dinsdag en/of donderdag van 8.30-8.50 vrij? Laat het ons weten!  
Verder hebben we op donderdag een nieuwe takenlijst gemaakt, want bij zo’n mooie nieuwe groep horen ook nieuwe 
taken!  
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Vervolgens zijn we in ons nieuwe tafelgroepje gaan zitten. Elk groepje kreeg een paar folders, we gingen opzoek naar 
bedragen die bijna 1 euro zijn, bijna 2 euro en bijna 3 euro. Er was heel veel te vinden! Vervolgens gingen we uitrekenen 
wat het ongeveer zou kosten als we bijvoorbeeld 3 zakjes boontjes van 0,98 euro kopen. Ook hebben we het nog even 
exact uitgerekend (3x1 euro, dan heb je 3x2 cent te veel betaald, dus van die 3 euro moet weer 6 cent af). Leuk dat met 
zo’n activiteit iedereen betrokken is, zowel groep 3 als groep 4 en 5. Tijdens de werkperiode is fijn gewerkt. De ochtend 
hebben we met 2 ‘spelletjes’ afgesloten. Eerst gingen we naar buiten voor het spel ‘ren je rot’. Op de grond waren 4 
getallen geschreven en Laura riep telkens een som, iedereen moest dan naar het juiste antwoord rennen. Vervolgens 
hebben we in de tafelgroepjes een spelletje gedaan met dierenliedjes, vraag er maar eens naar!  
 
Groep 3: 
Met spelling oefenen we de kleefletters. Denk aan de str in struik. Je hoort een u (sturuik) maar schrijft hem niet. De 
dubbelzetter wordt geoefend. Bijvoorbeeld het woord kippen. Eerst verdelen we het woord in klankgroepen: ki   pen. 
Staat er een korte klank aan het eind van een klankgroep? Ja, de i. Dan komt de dubbelzetter er een medeklinker 
bijzetten; de p. Dus het wordt kippen met 2 p’s. Ook oefenen de de ng en nk. De nk noemen we de bankletter. De n en k 
zitten samen op de bank en willen kussen dus daar mag de g niet tussen.  
Met rekenen oefenen we het opzetten en aflezen van de getallen t/m 100 op de getallenlijn en het optellen en aftrekken 
tussen 10 en 20 naar de analogie van de sommen t/m 10. Bijvoorbeeld de som  15-3=  . We hebben geleerd dat 5-3= 2 
dus 15-3=12. De sommen tot 10 blijven we oefenen om ze steeds beter uit ons hoofd te kunnen (memoriseren). We 
hebben met de weegschaal gewogen. Wie weegt het meest, het minst en kunnen we die op volgorde van licht naar 
zwaar zetten? 
 
Groep 4: 
Met spelling wordt de dubbelzetter herhaald. Neem het woord mollen. Eerst verdelen we het woord in klankgroepen: mo  
len. Staat er een korte klank aan het eind van een klankgroep? Ja, de o. Dan komt de dubbelzetter er een medeklinker 
bijzetten; de l en wordt het mollen met dubbel l. 
Met rekenen oefenen we de constructie van de tafels van vermenigvuldiging vanuit ankerpunten. De ankerpunten zijn de 
helft, het dubbele, 1 meer en 1 minder. Bijvoorbeeld 10x7 is makkelijk maar 9x7 is lastig. Als je 10x7=70 weet, dan doe 
je voor 9x7 één keer 7 minder: 70-7=63 dus 9x7=63. We blijven alle tafels oefenen om ze steeds beter te onthouden 
(memoriseren). Verder oefenen we het optellen en aftrekken op de lege getallenlijn in twee of drie sprongen om te 
komen tot het optellen en aftrekken in één sprong. Neem de som 52+27. Je start op de getallenlijn bij 52. Eerst doe je 
‘de tienen’ erbij. Je springt dus van 52 naar 72. Dan doe je ‘de lossen’ erbij en spring je van 52 naar 59.  
Met klokkijken bepalen we de tijdsduur in minuten tussen twee tijdstippen. Het is 13 minuten over 7 en de film begint om 
half 8. Hoeveel minuten duurt het nog voordat de film begint? 
Er is gewerkt met de tweelinggetallen en de splitsbloemen. De tweelinggetallen zijn elkaars dubbele: 2 en 2 is 4, 8 en 8 
is 16. De splisbloemen hebben in het hart een cijfer staan. Bijvoorbeeld het cijfer 4. Op de bloemblaadjes staan de cijfers 
waarin je 4 kunt splitsen. Staat er voor op het bloemblaadje 3, dan staat er achter op dat bloemblaadje 1 want 4 kun je 
splitsen in 3 en 1.  

    
 
Groep 5:  
Met spelling herhalen we de spellingcategorieën. Zoals de dubbelzetter (mollen), verkleinwoorden (boompje, spijkertje). 
Met rekenen gaan we verder met het oefenen van de strategie ‘ombouwen’. Als de stratenmaker een terras aanlegt met 
12 regels van 35 tegels en hij wil weten hoeveel tegels hij moet bestellen, welke keersom maakt hij dan? 12x35. Dat is 
lastig rekenen. We kunnen de keersom ombouwen naar 6x70 want dat rekent makkelijker. Ook het aftrekken  t/m 1000 
door aan te vullen blijven we oefenen. 
Nieuw is het delen m.b.v. splitsen. Je moet 72 stickers verdelen over 4 kinderen. Dan krijg je de som 72:4. Eerst geef je 
ieder 10 stickers. Dan houd je nog 32 stickers over. Dan krijgt ieder nog 8 stickers. Je hebt 72 gesplitst in 40 en 32. 
10x4=40, 8x4=32. 72:4=18. 
Nieuw is ook het vertalen van grootheden als afstand/tijd/prijs/gewicht naar een verhoudingstabel. Stel 1 appel kost €2. 
Dan kosten 2 appels €4 en 3 appels €6.		
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Gymles 
Deze week hebben we de gymles met 
rekenen gecombineerd. Zo lagen er in 
het midden van de gymzaal allemaal 
omgekeerde getalkaartjes op de grond. 
Van ieder groepje rende er telkens één 
naar het midden om een kaartje te 
halen. Als iedereen van het groepje een 
kaartje had, moesten de getallen op 
volgorde van klein naar groot worden 
neergelegd.  
 
Fijn weekend, 
Astrid en Laura 
 
 
 

Sterrenhemel 
 

De twee weken vakantie van de kinderen zijn goed geweest, wat zijn er veel 
verhalen verteld. Er werd ook over geschreven en getekend. Het zijn prachtig 
verhalen geworden met daarbij foto-tekeningen. Alles 
ingeplakt in de taalmap. Als je het wilt bewonderen, vraag 
je kind er maar naar. 
 
Met Kiva deden we een spel 'leg je hand op de schouder 
van het kind …..' 
We luisterden naar elkaars verhalen en stelden vragen. 
 
Woensdag kookdag. Er is een heerlijke smoothie gemaakt. 
We proosten aan het eind van de woensdagochtend op 
een mooie middag. 
Tijdens keuzewerk is er geschilderd onder begeleiding van 

Karlijn. Het resultaat hangt in het halletje. 
 
In de gymzaal speelden we het spel lijnbal, jagerbal en de kinderen konden oefenen met gooien 
en vangen van de tennisbal door deze tegen de muur te werpen. Voor de kinderen is het fijn als 
zij thuis ook mogen oefenen in het werpen en vangen van een bal.  
 
Met nieuwsbegrip lazen we over het komende huwelijk van prins Harry met Meghan. Vervolgens bespraken we welke 
weetjes er in een tekst te ontdekken zijn.  
 

We hadden deze week twee keer een 
feestelijke verjaardag kring: Beatrice werd 
op 29 april acht jaar en Shahd werd 4 mei 
zeven jaar. Alsnog proficiat.  
 
Een lang Pinksterweekend: de kinderen 
mogen ook dinsdag en woensdag a.s. nog 
van vrije dagen genieten. Het team is dan 
aan het werk met verschillende 
scholingsactiviteiten. 
 
Groep 3: 
de 3e jaars werken in een bloon boekje, ' 
bekijken, lezen, afdekken (omdraaien) 
opschrijven en nakijken). Er woordt gewerkt 
aan sch en ng/nk woorden. Met rekenen 
wordt gewerkt aan sommen tot 20. 
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Groep 4: 
Deze week is er gewerkt aan de dubbelzetter. 1 mol, twee mollen. Dit is een pittige spelling 
categorie. Met rekenen staan de tafels centraal. Hoe reken je 6x7 uit als je 5x7 al weet? 
 
Groep 5: 
De 5e jaars werken met bloon aan de verschillende categorieën. Met rekenen komt het splitsen 
terug bij deelsommen. Bv 120:6. Het getal 120 splits je in 60 en 60... je antwoord is 20. 
 
Catrijn heeft de voorleeskring geleid. Een prachtig prentenboek heeft ze voorgelezen. Robin is 
de volgende die een prentenboek voorbereid. Zo komen alle 5e jaars aan bod.  
 
Thuis oefenen met de tafels en deelsommen is fijn.  
 
Heel fijne dagen.   
Ragnhild en Helma  
 
 

De Boomhut 
 

Wat hadden we elkaar toch weer veel te vertellen na twee weken meivakantie. De kinderen 
hebben ook de ruimte gekregen om hier gezellig met elkaar over te kletsen. Na het inrichten 
van de groep, wat super ging, konden de kinderen even tien minuutjes bijkletsen. Daarna 
nog even gezamenlijk in de kring. We schreven ook teksten over onze vakantie. Het doel 
was; schrijven in chronologische volgende. Moeilijk woord…met de volgorde waarin iets 
gebeurd is.  
Hoe kun je in een tekst voorkomen steeds het de woorden ‘en toen’ te gebruiken? We 
bedachten hier samen oplossingen voor.  
Bijvoorbeeld:  
In de eerst week of in de twee week… 
Vervolgens.. 
En daarna.. 
Deze week lezen we de teksten aan elkaar voor. Ze hangen in de groep! Vrijdag hebben we 
Joris zijn tekst gebruikt voor de tekstbespreking. We gaan er naar toe werken dat de 
kinderen deze kring zelf leiden.   
 

Fleur is in de vakantie jarig geweest en vierde vrijdag haar verjaardag met ons. Nogmaals van harte gefeliciteerd namens de 
Boomhut.  
 
Rekenen 
Deze week oefenen we met verhaalsommen. Hoe pak ik dat aan? Wat vertelt het 
plaatje mij? Welke getallen uit de tekst zijn belangrijk? En heel belangrijk: welke 
som is het? 
 
Spelling 
Deze week hebben we de dubbelzetter herhaald. Een lastige spellingscategorie. 
‘Wanneer je aan het eind van een klankgroep een korte klank hoort, dan volgen er 
altijd twee medeklinkers’.  
Neem het woorden takken. We doen dat als volgt 
1. Hak het woord (letterlijk met je handen voordoen): ta-ken 
2. Luister goed. Is de klank lang of kort? Ta is een korte klank.  
3. Dus…dubbelzetter, 2 medeklinkers: takken 
 
Kiva 
We hebben fixy and growie herhaald. Wie zijn het ook alweer? 
De robots lagen op het midden van de tafel en de kinderen vertelden wie bij hen 
past en waarom. 
Het is helemaal niet erg als je als fixie denkt, want dan probeer je aan growie te 
denken; hoe zou hij dit aanpakken?  
Willemijn vertelde heel mooi dat ze eigenlijk een beetje tussen fixy en growie inzit. 
Ze zet heel erg door en bedenkt oplossingen (growie), maar vindt het soms lastig 
om een keuze te maken en loopt dan vast (fixie).  
 
De kinderen bedachten deze vragen voor growie: 
Hoe kan ik dit wel oplossen? 
Wie kan mij helpen? 
Welke keuze moet ik maken? 
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Gym 
We hebben verschillende hardloopactiviteiten gedaan en rekenen in verstop. En of de kinderen het leuk vonden! 
Zo speelden we ook estafette, waarbij de kinderen een eigen getal op moesten halen aan de overkant. Als iedereen in 
jouw groepje was geweest moest je alle getallen in de juiste volgende van klein naar groot leggen.  
 
Volgende week 
We zien elkaar dan maar twee dagen i.v.m. Pinksteren en de studiedagen. 
 
Geniet van een lekker lang weekend!  
Groetjes van Lisa 
 
 
 

Poema’s en Coolstars 
 
Bovenbouwfeestavond 
Volgende week donderdag 24 mei is het zover! De bovenbouwfeestavond voor groep 6, 7 en 8. 
Er komt een dj en de kinderen mogen ook zelf een optreden verzorgen. Ook nemen alle 
kinderen iets kleins te eten of te drinken mee. Een lekker stukje fruit of groentespies, maar 
een chipje mag natuurlijk ook. Er hangt een lijst naast de lokalen waarop de kinderen kunnen  
aangeven wat ze gaan meenemen.  
De kinderen worden om 19:00u op school verwacht en het feest duurt tot 21:15u.  
Ouders worden om 21:00u verwacht om de kinderen weer op te halen. 
 
AftersCool 
Donderdagmiddag kwamen de mannen van Heel Epe 
Beweegt een sportieve middag verzorgen op ons 
schoolplein. Een paar kinderen uit de midden- en 
bovenbouw hebben hier gezellig aan meegedaan! Bedankt 
voor het leuke, sportieve aanbod zo na schooltijd! 
 
Cito  
Afgelopen week is het afnemen van de cito weer begonnen. 
Deze week is het technisch lezen (Avi en drie minuten toets) 
gedaan en zijn we begonnen met begrijpend lezen voor 
groep 7. Volgende week gaan we ermee verder.  
 
Bank Battle 
Woensdagochtend was de Bank Battle voor de bovenbouw. Het ging er sportief aan toe. De Rabobank Bank Battle werd 
door de lokale Rabobank georganiseerd.  
Het is een quiz via internet waarin honderden basisscholen uit heel Nederland de strijd met elkaar aan gaan. We kregen 
diverse vragen en opdrachten voorgelegd en moesten zo snel mogelijk de code van de digitale kluis kraken. De code 
van de kluis hebben we in beide groepen weten te kraken door met elkaar samen te werken. We mochten beiden 
beginnen aan de eindopdrachten. Het is nog even afwachten welke basisschool uit Nederland gaat winnen. We hebben 
een lekkere taart gekregen als bedankje dat we hebben meegedaan. 
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Spelling 
Met spelling hebben we weer nieuwe categorieën onder de loep genomen. Deze keer zijn dat woorden met een trema 
(categorieën), woorden met ’s aan het begin of eind van een woord (’s ochtends) en woorden met –ge die klinken als –
zje (garage). We hebben een begin dictee gedaan en er daarna opdrachten mee gemaakt. Volgende week gaan we er 
nog mee verder.  
 
Project 
Met project begonnen we in de kring. Mariska en Peggy hadden allebei iets meegenomen wat hun herinnert aan een 
afscheid. De kinderen stelden bij de voorwerpen vragen. Daarna werden er antwoorden op gegeven. Zo ging het 
gesprek o.a. naar een doosje waar je al je spullen die voor jou belangrijk zijn in bewaard. En we kwamen op het woord 
rituelen. Wat zijn dat? Heb je die thuis? En op school? En in de groep? En hoe zit het dan met rituelen in Nederland en 
de wereld? We zijn begonnen met een mindmap hierover. Volgende keer gaan we ermee verder. Ook maken we een 
doosje voor onszelf om dierbare spullen in op te bergen. Maar eerst een bouwtekening maken en bedenken wat je dan 
allemaal nodig hebt om het te realiseren.  

 
Schoolvoetbal meiden 5&6 
Jeetje wat waren ze fanatiek! Het oefenen met opa op het schoolplein heeft zeker ook 
geholpen. De meiden van groep 5&6 hebben afgelopen woensdag laten zien dat ze 
erg goed zijn in voetbal en samen een gezellig, sportief team zijn.  
Ze zijn zelfs op de vierde plek geëindigd én hebben de eerste wedstrijd met 6-0 
gewonnen! 
 
Wie was Hermen? 
Wisten jullie dat er in Zwolle, een aantal jaren geleden, een skelet is gevonden van een 
jongeman die wel 600 jaar geleden heeft geleefd? 
Wij wel! Wel hebben er een voorstelling met muziek, beeld en een mooi verhaal over 
gehoord en gezien. Het skelet is ook nog écht te bekijken in de Broerenkerk 
(Waanders) in Zwolle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groetjes: Nicolet, Leonie, Mariska en Peggy en stagiaire Tim. 
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