
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 juni, jaargang 2017/2018, nummer 35 
 
 

Agenda 
 
Maandag 4 juni :  Studiedag team 
Dinsdag 5 juni  : Groepen 6, 7, 8 Juffendag op het Heerderstrand 
Donderdag 12 juli : Eindfeest groep 8 
 
 

Weekbericht van het Team 
 
Actiedag  
Afgelopen woensdag hebben we een fijne gezellige dag gehad. Veel ouders hebben meegeholpen  
met de actiedag. De stentor kwam ook, waardoor we ook aan de buitenwereld kenbaar kunnen maken  
dat we actie voerden met de kinderen en de ouders. Het was een geslaagde dag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bemensing van de groepen. 
Het stamgroepleidersplaatje is nog niet helemaal rond. We willen de beste  
man/vrouw op de beste plek. De sluitingsdatum van schrijven op de vacature  
is 1 juni. Binnenkort gaan we de gesprekken voeren met mogelijke kandidaten.  
 
Fijn weekend allemaal, Janny  
 
 
 

Kiddo’s – peuteropvang en 
buitenschoolse opvang 

 

 
 
 

De peuters hebben deze week veel met de aqua-play gespeeld. Ontdekken  
met water. Dit vonden ze erg interessant en leuk. 
Waar hoort wat en wat kan je ermee doen? 
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Samen met de peuters hebben we in de winkel gespeeld. 
Woorden als kassa, betalen, goedkoop en duur kwamen 
hierbij aan bod. Maar ook omgangsvormen kwamen aan 
bod. Wat zeg je eigenlijk? Goedemorgen en dank u wel en 
alstublieft.  
 
In de kring hebben we een praatplaat bekeken en 
besproken. Dit is erg goed voor de woordenschat. 

 
Ook is er naast het oude versje een nieuw versje 
aangeboden. 

 
 
 
 

Chevana heeft haar afscheid gevierd. Dank voor de lekkere traktatie en veel plezier bij Kanjers! 
En Geeke kwam samen met haar moeder even op visite, gezellig! 
 
Bij de BSO hebben we genoten van het mooie weer. Er stonden waterspelletjes op het programma. Flessen voetbal, een 
waterbaan, een bekertje omschieten en de sproeier stond aan. Een groot succes! 
 
Fijn weekend! 
Team Kiddo’s 
 
 
 

De Toverhoed 
 
Vrijdag heeft Lotte haar 6e verjaardag gevierd, gefeliciteerd Lotte! 
 
Juffendag 
Het hoogtepunt van deze week was ons uitje naar de tuinen van A.Vogel.  
Wat hebben we genoten! Het was een schitterende dag en het blote 
voetenpad bood voldoende uitdaging voor iedereen! Het modderbad aan 
het eind was voor zowel de kinderen als voor veel ouders leuk. Hoe ver 
durf je door de modder? En daarna was het afspoelen onder de kraan. 
Na het blote voetenpad was er tijd om te spelen en hadden we een 
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picknick. Er zijn deze dag veel foto’s gemaakt. Alle foto’s worden verzamelend en sturen we naar de ouders van de 
Toverhoed per mail met de vraag om de foto’s voor prive doeleinden te gebruiken. Aan het eind hadden de kinderen nog 
een verrassing voor ons met een leuk lied dat ze stiekem hadden geoefend. We zijn zo blij met alle ouder hulp, 
stamgroepouders die alles hebben geregeld, en ouders die mee wilden, bedank allemaal! Het was een onvergetelijke 
dag.  
 
Voor degenen die het nog niet kennen. De Tuinen van A.Vogel zijn het hele jaar open, het zit aan de weg van ‘t Harde 
naar Elburg, 15 minuten rijden vanaf Epe, en de entree is gratis. Echt een aanrader!  

 
 
Debbie heeft bij het keuzewerk gekleurde klei gemaakt van natuurlijk materiaal. Dit gebruiken we 
nu als ijs in de ijsjeswinkel, de kinderen vinden het ontzettend leuk om verschillende smaken ijs 
te maken. In de bouwhoek zijn de kinderen begonnen met het bouwen van een hut. De vader van 
Jurre kwam een heleboel mooie takken brengen daarvoor. Verder is er veel gebbqt en 
gekampeerd, hebben we gewerkt in de hoeken en kunnen de kinderen buiten spelen met de 
zand-/moddertafel. Deze week hebben we niet gegymt omdat het zo warm was. We zijn meer 
naar buiten gegaan want in de schaduw op het plein was het lekker.  
 
Mischa is donderdag de hele ochtend op school geweest om foto’s te maken voor de 
verjaardagsboom. De kinderen mochten verkleed op de foto met allerlei spullen en attributen die 
te maken hebben met het seizoen waarin ze jarig zijn. Als de boom klaar is dan is het echt een 
seizoenenboom vol vrolijke foto’s.  

 
 
Volgende week is de avondvierdaagse. De kinderen die meelopen hebben vrijdag de t-shirtjes meegekregen. Veel succes 
allemaal!!! 
 
Fijn weekend!  
Rowena, Hester, Leonie en stagiaire Iris   
 
 

Groep 5 op donderdagmiddag 
 
Deze donderdagmiddag verliep anders dan anders. De vijfdejaars hebben meegedaan met het keuzewerk van de bovenbouw. 
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Wolkenwoud   

Het was een afwisselende week en 
een zeer warme week. Ondanks de 
hitte en de bijbehorende 
vermoeidheid hebben de kinderen 
hard hun best gedaan om goed te 
werken. Maandagmiddag zijn de  
vijfdejaars op bezoek geweest in de 
bovenbouw. In Bee Happy bij 
Mariska mochten ze een half uurtje meedraaien en 
is hen verteld hoe alles reilt en zeilt in de 
bovenbouw.  
 
We zijn gestart met het project ‘feesten en 
vieringen’. We hebben gekeken welke feesten we 

allemaal kennen en of daar specifieke gebruiken en tradities bijhoren. Het waren er behoorlijk veel. 
Denk aan een geboorte, een verjaardag, koningsdag, dierendag etc. Er zijn ook feesten met een 
religieuze achtergrond dus de religies komen ook aan de orde. Over 2 weken is het suikerfeest ter 
afsluiting van de Ramadan. We hebben daarover een filmpje gekeken en weten nu dus wat vasten 
is en wat de gebruiken zijn die bij het suikerfeest horen. Veel mensen hebben dierbare 
herinneningen bij bepaalde vieringen en personen. We gaan een dierbaarheidsbox maken waar 
dierbare spullen zoals foto’s of voorwerpen in bewaard kunnen worden. Nog niet iedereen heeft 
een doos(je) mee naar school genomen. Willen jullie je kind alsjeblieft een doos(je) meegeven dat 
versierd kan worden zodat we daar dinsdagmiddag mee kunnen beginnen?  
 
Woensdag was volgens veel kinderen de leukste dag van de week. Niet staken, niet werken maar 
spelen.We begonnen buiten in de schaduw in de kring met ‘bezempje’ en ‘krantenmep’. I.p.v. een 

krant gebruikten we het rekenzwaard. 
Daarna kon iedereen een gezelschapsspel 
gaan doen. Iris had het KUBB-spel 

meegenomen en dat was een groot succes. 
Evenals het spel Twister. Hilariteit alom. In 
alledrie de middenbouwgroepen kon worden 
gespeeld en bij Leonie en Carin, de moeder 
van Jenneke, in de Toverhoed kon er worden 
geknutseld. In eerste instantie zouden we de 
tweede helft van de ochtend er op uitgaan 
naar ‘het dalletje’ maar gezien de hitte 
hebben we ervoor gekozen om op het plein te 
spelen met water. Dat was een groot succes. 
Bedankt Mischa, Daniëlle en Mariëlla voor 
jullie hulp deze ochtend! 
 

Donderdagochtend stond Rowena voor de groep. Zij heeft o.a. een Engelse les met de kinderen 
gedaan. Het liedje ‘the waves in the sea go up and down’ is geleerd en ze hebben een spel 
gespeeld met kleuren en voertuigen. 
 
Dit was een week van herhalen en het afsluiten van het rekenblok door bloktoetsen. Er zijn geen specifieke nieuwe 
strategieën aangeboden voor spelling en rekenen. 
 
Gymles 
We hebben het chaosspel gespeeld. Aan de zijkanten van de gymzaal liggen 6  kleine matten en in het midden ligt een grote mat. 
Iedereen verdedigt een mat en de grote mat in het midden wordt door 2 kinderen verdedigd. Wordt je mat geraakt door een 
(rollende) bal dan ben je af en neemt de volgende je plekje in op de mat. Zo rouleert het telkens en komt iedereen veelvuldig aan 
de beurt. Er wordt samen gewerkt, strategisch nagedacht en de kinderen leren omgaan met teleurstelling want het is niet altijd 
makkelijk als je af bent. En soms komt het zo uit dat je net aan de beurt bent om met iemand de middelste mat te verdedigen met 
wie je liever niet samen had willen werken. Ook dat moeten we leren. 
 
Oproep 
Voor de make-up hoek op het zoldertje kunnen we nieuwe (ongebruikte) rouge, oogschaduw en lippenstift gebruiken. Heb je iets 
liggen, of heb je nog oorbellen, kettingen, armbanden of andere sieraden voor deze hoek? Wij houden ons aanbevolen. 
 
Fijn weekend, 
Astrid en Laura 
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Zwemmen met kleding voor groep 4 en 5 
 
Vrijdag 6 juni a.s. is er kledingzwemmen voor alle kinderen. Jullie kunnen op het prikbord bij elke MB stamgroep zien 
welke kleding er mee genomen moet worden. Kijken jullie zelf even? En denk je dan ook aan de extra plastic zak waar 
de natte kleding mee terug kan worden genomen? Uiteraard ben je van harte welkom om bij de les te komen kijken 
(vanaf de tribune) 
 
Voor vragen, kom gerust: Laura en Helma 
 
 
 

Sterrenhemel 
 
Het was een bijzondere week, bijzonder warm! 
Woensdag hebben we met water gespeeld. Dit was 
onze stakingsdag met een bijzonder tintje. Zie ook de 
krant. We hebben eerst een Kiva kring gehad, daarna 
zijn we spelletjes gaan doen, dit was gezellig. De MB 
groepen ‘liepen door elkaar’. Na de pauze zijn we gaan 
buitenspelen en als je wilde kon je nat worden. Als je 
liever in school wilde blijven, kon je kiezen voor een film. 
Als afsluiting aten we een ijsje. 
 
De Kiva kring ginhg over al onze regels die we met 
elkaar gemaakt hebben en op de deur hangen. Hoe 
gaat het met de regels.. Waar moeten we aan werken. 
 
Maandag en dinsdag werkten we aan ons project. Dit 
gaat over feest/viering. We hebben de feesten 
besproken en daar een vlag bij getekend. Volgende 
week dinsdag gaan we verder, we willen aan praten over 
tradities en herinneringen. Om een herinnering te 
bewaren, willen we een doosje. Het liefst een wit of blank 
doosje/bakje die versierd kan worden. De komende 

weken gaan we met het doosje aan de gang. Als je 
thuis iets hebt dat past bij ons project… geef het maar 
mee. 
 
Ook hebben we een Engelse kring gehad, nav. Het 
boek The rainabow fish zijn er prachtige visjes 
gemaakt, we gaan er mee verder, want elk visje gaat 
zwemmen in Engelse woorden. 
 
We vierden de verjaardag van Mark. Hij is 8 jaar 
geworden. Een heel fijn 8e jaar Mark. 
 
De les van nieuwsbegrip ging over de schat in het 
oude scheepswrak van de San José. De kinderen 
oefenden het kiezen van de goede samenvatting en 
het maken van een schema. 
 
In de gymzaal was het behoorlijk warm. Toch hadden 
we volop energie. Er werd geoefend met het springen 
over de bok en daarbij de spreidsprong te maken. Het 

rennen tegen de zgn. berg op en dan in het diepe springen was voor alle kinderen een 
geweldige uitdaging. Marte en Catrijn hadden een paar spelactiviteiten voorbereid. We 
speelden : De boze heks, Tikke tikke boem en Ratten en Raven. Dank je wel, meiden! Dat was 
een leuke afsluiting van de gymles. 
 
Groep 3: De 3e jaars oefenen moeilijke woorden, denk aan worst, dank, gang. We doen vaak 
een kort dictee. Met rekenen zijn we met Cito begonnen. 
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Groep 4: Deze week is er nog gewerkt aan de dubbelzetter. 1 mol, twee mollen. Met rekenen is de Cito gestart. Volgende week 
eeuw, ieuw en uw woorden. Vergeet niet de ‘u’ voor de 'w'. 
 
Groep 5: Rekenen staat in het teken van Cito. 3 delen moeten gedaan worden. Volgende week eeuw, ieuw en uw woorden. 
Vergeet niet de ‘u’ voor de 'w'. 
 
Volgende week heeft Robin leidt voorlees kring. 
 
Heel fijne dagen. Tot dinsdag. 
Ragnhild en Helma  
 
 
 

De Boomhut 
 

 
 
Na een fantastische week wensen wij jullie een fijn weekend. 
 
Geniet ervan! 
Lisa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Poema’s en Coolstars 
 
Huiswerk 
Woensdag 6 juni: Alleen groep 8 kinderen (met pakketje gymnasium ontleden) les 2 af. 
Maandag 11 juni: Groep 6/7/8: toets Engels unit 5 
 
Agenda 
Maandag 4 juni: Studiedag, kinderen vrij. 
Dinsdag 5 juni: Juffendag op het Heerderstrand 
Donderdag 7 juni: Poema’s ’s middags elders (Poema’s weten hier van) 
 
Juffendag Heerderstand  
Komende dinsdag,5 juni, gaan we weer met de hele bovenbouw naar het Heerderstrand.  
Deze dag vieren wij (Mariska, Peggy, Nicolet & Leonie) onze 
verjaardagen! 
 
Wij gaan er op de fiets heen. De kinderen mogen geen slippers dragen 
tijdens het fietsen! 
Er zal een auto meegaan voor alle spullen. 
Ook is er nog een verrassingsactiviteit, die wij nu nog even 
geheimhouden. 
We hebben genoeg ouders die mee gaan deze dag. Bedankt voor het 
aanmelden. 
Deze dag nemen de kinderen hun eigen gevulde broodtrommels mee en 
genoeg drinken. 
Denk ook aan: zonnebrandcrème, extra handdoek, kleding. 
Wat niet mee mag: telefoons ed., snoep, energie drankjes en kauwgom. 
Keuzewerk 
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In juni hebben we weer mooie keuzes. Voor 14, 21 en 28 juni zoeken we nog 2 ouders of meer om mee te fietsen (naar 
Cialfo en de hockeyvereniging). Om 13.00 uur vertrek, terug om ongeveer 14.30 uur. Als je kunt graag! Opgeven bij 
Leonie.  
 
Cito 
Ook deze week hebben we weer aan cito gewerkt. Op het programma stonden rekenen en werkwoordspelling voor 
groep 7. Er is hard en stil aan gewerkt.  
 
Woensdag 30 mei  
Het was een stakingsdag. De kinderen kwamen wel op school, maar hadden een aangepast programma. Ze konden in 
twee rondes kiezen uit de volgende keuzes: film kijken, creatief, spelletjes, muziek en gezelschapsspelletjes. Het was 
een sfeervolle dag. Bedankt ouders die hebben meegeholpen om dit voor elkaar te krijgen.  
 
Keuzewerk: 
Workshop basketbal. Ze hebben geleerd om focus te houden en hebben respect gekregen voor de jongens die trucjes 
lieten zien. Het is ze gelukt om er een aantal te beheersen. 
Wouter en Quinten bedankt! 

  
Naast deze inspanningen hebben de kinderen van groep 5 al 
kennis gemaakt met de bovenbouw. Wat waren jullie al goed 
bezig: 
 
Na deze creatieve voelschilderijen hebben de groep 5 kinderen de 
bovenbouwers nog kunnen interviewen. Ze zijn er al (bijna) klaar 
voor om te komen.  
 
Ook kwam groep 5 Sterrenhemel nog even neuzen bij de 
Coolstars. De kinderen werden goed opgevangen en rondgeleid.  
 
Groetjes: Nicolet, Leonie, Mariska en Peggy en stagiaire Tim. 
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