
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 augustus, jaargang 2018/2019, nummer 01 
 
 

Agenda 
 
3 september :  Stamgroepavond Middenbouw 
5,6,7 september : Bovenbouwkamp 
6 september : Stamgroepavond onderbouw 
7 september  :  14.15 uur weeksluiting 
10 september : studiedag team, kinderen vrij  
 
 
 

Weekbericht van het Team 
 
Welkom 
Wat fijn was het om maandag alle kinderen weer terug te zien en ook zoveel nieuwe kinderen welkom te mogen heten bij 
ons op school. We hebben een goede start gemaakt. De groepen zien er mooi uit, de sfeer zit er goed in en het is heel 
erg fijn dat we dit jaar in alle bouwen mooie aantallen kinderen in de groep hebben. Dat geeft fysieke ruimte in de 
stamgroepen, maar ook fijn voor de hele groepsdynamiek.  
Vrijdag komt het info-boekje mee naar huis. Het was ons niet gelukt om het voor de zomer voor elkaar te hebben, maar 
nu is hij toch echt klaar. Alle oudste kinderen van een gezin krijgen het boekje mee naar huis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johanna 
Wegens blessure was Johanna een hele tijd niet bij ons op school. Gelukkig is  
ze er weer! Fijn Johanna! 
 
Weeksluiting 
Op de vrijdagmiddag hebben we de weeksluiting vanaf 14.15 uur. Ouders zijn  
daarbij van harte welkom. We hebben een schema op een bord in de hal  
hangen (de wand van de patio), waarop je kunt zien welke groepen in welke  
week de gelegenheid krijgen te presenteren.  
 
Kamp 
Komende week is er meteen een grote activiteit voor de bovenbouw: Ze gaan 
op kamp in Hattem! Een goede manier om elkaar beter te leren kennen.  
 
Herhaling 
In het laatste bulletin van vorig schooljaar heb ik verteld hoe we de  
werkverdeling gaan oppakken in dit schooljaar. Omdat het bulletin eigenlijk al in  
de zomervakantie verscheen, vraag ik me af of iedereen het nog wel mee  
gekregen heeft. Daarom plaats ik nog een keer het stukje, omdat het wel 
belangrijk is om te weten, wie je waarvoor moet hebben.  
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Vanaf januari 2018 is mijn functie officieel directeur-bestuurder geworden. Het werkte eigenlijk al zo in de praktijk, maar 
het was nog niet vastgelegd. Door de breedheid van taken en verantwoordelijkheden voor een directeur-bestuurder van 
één school, hebben we de afgelopen periode ook gekeken naar een betere verdeling van schooltaken, gedeeld door 
meerdere mensen. Daarnaast heb ik vanaf het begin (2013) de behoefte gehad om van 4 naar 3 dagen terug te gaan 
qua werkzaamheden op school.   
Zoals we het nu willen gaan doen:  
Rowena werkt 3 dagen in de MB-groep en ze heeft 1 dag voor managementtaken. Zij regelt o.a. de vervanging en 
coördineert de vergaderingen en studiedagen met de daaraan gekoppelde inhoud. Ze zorgt voor de structuur in de 
school, ze richt zich op de uitvoerende kwaliteit en daarnaast is ze aanspreekpunt voor dagelijkse beslommeringen.  
Lorel krijgt meer tijd voor zorg. Ze gaat van 2 naar 3 dagen werk als intern begeleider. Zij heeft de individuele kindzorg, 
de pedagogisch/didactische benadering van kinderen en wat verder met onderwijsontwikkeling en zorg te maken heeft. 
Zorg voor teamleden, ouders, kinderen, enz. Daar zit ook tevens de kwaliteit van het onderwijs aan vast.  
Op deze manier heb ik meer tijd voor lange termijn visie en beleid, ik richt me vooral op personeel, de jenaplanvisie van 
de school, financiën, nieuwe onderwijsontwikkelingen, kwaliteit, richting van de school, bestuurstaken, beleid, overleg op 
verschillende niveaus naar buiten toe, contactpersoon voor nieuwe ouders en niet te vergeten: contact blijven houden 
met jullie over wat er leeft en speelt in school. Ik blijf eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de school.  
Ook teamleden hebben naast de groep hun teamtaken en verantwoordelijkheden. Voor de specifieke invulling van wie 
wat doet, kun je terecht in het informatieboekje. Daar staat alles in beschreven.  
 
Beste ouders, ik wens ons allemaal een heel fijn, gezond en goed schooljaar!. 
 
Fijn weekend allemaal, 
Janny  
 
 

Gymtijden 
 
Hieronder nog even alle gymtijden op een rijtje: 
 
Groep 3, 4, 5 SH  do 10:15-11:00    

Groep 3, 4, 5 WW do 9:30-10:15     

Groep 3, 4, 5 BH  di 10:15-11:00     

Groep 6, 7, 8 CS  di 8:45-9:30   do 11:00-11:45  

Groep 6, 7, 8 PM  di 11:00-11.45   do 8:45-9:30   

Groep 6, 7, 8 BE  ma 11:00-11:45  di 9:30-10:15   

 
 

 
Kiddo’s – peuteropvang en 
buitenschoolse opvang 
 

 
Deze week is Kiddo’s na 6 weken vakantie weer begonnen aan een nieuw jaar. Een jaar met leuke en leerzame thema’s, 
waarbij we de kinderen weer gaan prikkelen, uitdagen en ook goed gaan observeren om zo weer mooie gesprekken met 
jullie te kunnen houden. 

 Het was een heerlijke eerste week. Iedereen is weer vrolijk terug van 
vakantie. We hebben gepraat over alle avonturen die we hebben beleefd. 
Er zijn veel ijsjes gegeten dus werd onze knutsel van de week een ijsje.  
 
Van een andere locatie hebben we een leuk domino spel gekregen. Hier 
werd leuk mee gespeeld.  
 
Donderdag hebben we het lokaal opgeruimd met de kinderen. Maandag 
starten we met het thema ‘welkom’. Er komen een heel aantal nieuwe 
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kinderen bij in de maand september. Dan is het fijn om elkaar te leren kennen en de 
regels, liedjes en dagritmekaarten weer te herhalen.  
 
We zullen jullie weer op de hoogte houden middels onze info app, dit schoolbulletin en 
de nieuwsbrieven en gaan zo de mooie momenten weer vastleggen. 
 
Nog even de tijden op een rijtje: 
Brengen peuteropvang: vanaf 8.00 uur  
Ophalen peuteropvang: ma/ woe tussen 12.45-13.00 uur, di/do tussen 11.45-12.00 uur 
Brengen peuterspeelzaal: vanaf 8.30 uur 
Ophalen peuterspeelzaal: tussen 11.45-12.00 uur. 
Willen jullie rekening houden met bovenstaande tijden? Dit omdat wij soms moeten 
vergaderen en er op dinsdag en donderdag direct naar de peuteropvang/speelzaal BSO 
is. 
 
Mocht je je kind willen afmelden, dan mag dit via de Kiddo’s app. Liever niet in de 
groepsapp. 

 
 
Ook de BSO heeft een fijne week gehad. Het was heerlijk weer en er werd veel buiten 
gespeeld. Deze week stond het spel ‘gooi en beweeg’ op het programma. Kijk maar naar 
de foto, het spreekt voor zich 😊. 
 
 
 
Fijn weekend allemaal! 
Team Kiddo’s  
 

  
  

 
 

De Toverhoed 
 
Hallo allemaal,  
  
Maandag was het even wennen en ook zoeken naar de luizencapes want die hadden 
allemaal een ander plekje gekregen, en we startten met twee nieuwe juffen, best spannend!  
Al snel was iedereen gewend en was het net of we niet weg zijn geweest. Er heerste deze 
week een fijne en gezellige sfeer waarin ook al hard is gewerkt en vooral veel is gespeeld. 
Wat nieuw is, is dat wij s’ morgens bij de deur staan als de kinderen binnen komen, we geven 
ze een hand en zeggen goedemorgen. Zo hebben we alle kinderen gezien, en oefenen we 

hoe je elkaar begroet. 
Madee komt nu ook elke dag bij ons in toverhoed Rood, ze is in de vakantie 4 geworden. Gefeliciteerd Madee en 
welkom bij ons op school! Dat geldt ook voor je papa en mama (Judith en Wouter).  
 
Dinsdag heeft Nika getrakteerd omdat haar broertje Mats is geboren. Moeder Mischa en Mats 
waren er ook bij. Op de vraag ‘wil iemand nog iets vragen of weten over Mats?’ bleef het erg stil. 
Waarna na een tijdje de opmerking kwam ‘maar juf, hij kan toch helemaal niet praten?!’ Mischa en 
Jasper, gefeliciteerd met de geboorte van Mats en Nika wat fijn dat je een grote zus bent 
geworden!  
 
De komende periode staat in het teken van weer wennen, afspraken maken en samen spelen. 
Het thema waar we aan werken is het thema circus. De kinderen zijn maandag begonnen aan 
prachtige kunstwerken van een circuspiste en ook is er al gewerkt aan talentformulieren over het 
circus, hierin hebben de kinderen getekend wat ze allemaal al weten over het circus en verteld wat ze nog zouden willen 
weten. Deze formulieren komen in het rapportfolio. In toverhoed geel hangt onze woordspin en zijn onze vragen te lezen, 
ook leuk voor de ouders van Toverhoed rood. 
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Natuurhoek 
In de natuurhoek kunnen de kinderen verschillende activiteiten doen, er staan veel boeken over de 
natuur, er liggen spullen om te bekijken, er is een bloem om te observeren en na te schilderen en er 
liggen veel mooie dingen uit de natuur om een kunstwerk van te maken.  

En heb je een mooie of bijzondere bloem of plant in je tuin die we kunnen observeren en 
naschilderen? Dan mag je die altijd meenemen!  Deze week hadden we een zonnehoedje.  
 

 
 Gym 
Onze gymdagen blijven de dinsdag en donderdag. Op dinsdag doen 
we een spel les en op donderdag staan er toestellen op het 
programma. Tijdens onze spel les hebben we verschillende circus acts 
geoefend; door een hoepel springen, balanceren, gooien en jongleren. Op 
donderdag hebben we allerlei acrobatische oefeningen gedaan, zoals 
ringzwaaien, klimmen en glijden en door een grote band lopen. Nog niet alle 
kinderen hebben hun gymkleren mee, zouden jullie de ontbrekende tassen in 
de gymbakken willen doen? Bedankt.  
 

 Schrijfdans 
We zijn ook begonnen met Schrijfdans. Dat is elke woensdag voor de kinderen van 
groep 2. Deze week waren de kinderen van Toverhoed rood aan de beurt, volgende 
week de kinderen van geel. Sommige kinderen vonden het eerst een beetje spannend, 
maar het ijs was al snel gebroken. We begonnen met oefenen op muziek en daarna 
gingen we aan het werk op papier, lekker met 2 handen tegelijk schrijven op muziek! 
De kinderen van geel en de eerstejaars uit rood hebben in de speelzaal gedanst met 
Caren; een circusdans. 
 
De circustent in de bouwhoek is niet alleen gezellig en spannend om in te bouwen en 
spelen; maar is ook erg handig voor het geven van voorstellingen. Deze week hebben 

we kunnen genieten van een aantal mooie shows. Deze optredens komen meestal voort 
uit wat de kinderen in de verkleedhoek hebben geoefend. Kinderen die dat leuk vinden 
komen overleggen of ze een optreden kunnen doen, dit regelen ze allemaal zelf.     
 
We hebben een heel leuk nieuw liedje geleerd over het circus, dat hebben we ook in de 
viering laten horen. Dit is de tekst: 

Dames en heren, hooggeëerd publiek 
Stilte in het circus, even geen muziek 
Wij gaan beginnen, fijn dat u er bent 

Want er staan nog mensen buiten voor de tent 
U ziet een grijze olifant 

hij loopt gevaarlijk langs de kant 
daar doet hij trucjes op zijn rug 
dus trek uw benen even terug 

We zoeken nog 
natuurlijke 
materialen om 
kunstwerken 
mee te maken! 
Wie kan ons 
helpen? 
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Keuzewerk 
We beginnen ons keuzewerk op maandag 17 september. De intekenlijsten voor september hangen al. Het is leuk als de 
activiteiten binnen ons thema circus passen. Maar het is ook mogelijk om de natuur in te gaan met de kinderen; een 
wandeling maken in de omgeving van school en op zoek gaan naar allerlei dingen. We hebben een kar vol met leuke 
ideeën en kant en klare materialen die jullie hier voor kunnen gebruiken (staat bij de techniek hoek, voel je vrij om te 
kijken wat we allemaal hebben). Wie komt ons helpen met keuzewerk? 
 
Stamgroepavond 
Op donderdag 6 september is de stamgroepavond.  
Het is van 19.30 tot 21.00 uur in de lokalen van de Toverhoed.   
Het doel van deze avond is kennismaken met elkaar, we bespreken alle bijzonderheden van de groep en activiteiten van 
het komende jaar en we delen de stamgroepbrief uit. Jullie komen toch ook? 
 
Wij zoeken nog: 
- Verpakkingen voor de winkel 
- Nep fruit of groente voor de winkel 
- Materialen voor de natuurhoek om kunstwerken mee te maken, mooie veren, mooie stenen, schelpen, eikels,… wat 

je buiten maar vindt, wij willen het graag gebruiken 
- 2 kleine CD spelers voor in de kringen, heeft iemand nog zo’n ding staan die niet meer gebruikt wordt? Wij 

gebruiken hem graag 
- Ouders die willen helpen met keuzewerk 
 
Het was een gezellige, intensieve week en ook vermoeiende week, maar wat zijn we blij met de goede start die we 
hebben gemaakt!   
 

Fijn weekend! 
Hester, Caren en Mariska 
 
 
 

Groep 5 op donderdagmiddag 
 
Altijd even spannend, die eerste donderdagmiddag op school! Maar we hebben het hartstikke gezellig gehad met elkaar. 
Na wat schuiven met tafels en stoelen lukte het om met z’n allen in de kring te zitten. We hebben met elkaar besproken 
wat er allemaal wordt gedaan op donderdagmiddag. Het is een afwisselend programma met alfabetisering, topografie 
van Nederland, extra oefenen met rekenen, typetuin, verdieping van de projecten, enz.  
Deze donderdag zijn we vooral bezig geweest met elkaar beter leren kennen. We hebben rijtjes gemaakt; op volgorde 
van wanneer je jarig bent, op volgorde van korter naar langer en (met hulp) op alfabetische volgorde. De middag hebben 
we afgesloten met een spel buiten.     
 
Fijn weekend! 
Laura 
 

 

Wolkenwoud 
  
Wat een fijne start! Maandag kwam iedereen vol verhalen de groep binnen. We 
maakten gebruik van onze vaste kring om naar elkaars verhalen te luisteren. Na 
de openingsviering zijn we deze dag direct aan het werk gegaan. Vooral groep 3 
kon niet wachten!  
 
Waar we aan hebben gewerkt deze week:  
Spelling: groep 3 heeft al veel woorden gelezen, de nadruk lag op de letters ‘t, o, j 
en i’. Voor groep 4 stond de kleefletter centraal (wolf) en groep 5 heeft gestoeid 
met samengestelde woorden (stripboek). 
 

Rekenen: groep 3 is veel bezig geweest met de plek van getallen op de getallenlijn. Groep 4 heeft weer geoefend met splitsen 
en groep 5 heeft gerekend met getallen tot de 100.  
 
Project: binnen de tafelgroep vertelden de kinderen aan elkaar wat er bij ze hoort. Hier hebben ze over getekend en vervolgens 
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zijn er namen voor de verschillende tafelgroepen bedacht.  
Dinsdag zijn er teksten geschreven over de vakantie. Hier gaan we volgende week mee verder.  
 
Keuzewerk: woensdag waren er 3 workshops voor keuzewerk: dans, schilderen en speurtocht maken. De kinderen konden zelf 
kiezen aan welke workshop ze meededen. Vol enthousiasme zijn ze aan de slag gegaan.  
 
Nieuwsbegrip: de tekst van nieuwsbegrip ging over Maarten van der Weijden die de Elfstedentocht heeft proberen te zwemmen 
om geld binnen te halen voor onderzoek van kanker. We hebben het gehad over verwijswoorden (hij, zij, die, dat, enz.).   
 
Gym: we zijn lopend naar gym gegaan. Met gym hebben we spelletjes gedaan om de gymzaal te verkennen, elkaar beter te 
leren kennen en om lekker te bewegen. Het was fijn dat Heidi met ons meeliep van en naar gym. Volgende week gaan we nog 
een keer lopend naar de gym, wie kan er met ons meelopen? Naast de deur hangt een schema waarop je je naam kunt zetten.  
 
Maandag is onze stamgroepavond, we hopen jullie allemaal te zien! 
 
Fijn weekend!  
Rowena & Laura  

 
 
 

Sterrenhemel 
 
De ‘kop’ is eraf... wat een gezellige week met veel blije gezichten.  
 
Na een kring met veel verhalen keken de kinderen naar onze start van het 
schooljaar. We vertolkten het verhaal van Frederick van Leo Lionni. 
 
Na de viering startten we met werken. In ons stukje benoemen we per leerjaar wat 
we gedurende de dagen hebben gedaan. Ook kijken we vaak al vooruit. Ook over 
Gym en Nieuwsbegrip vinden jullie informatie. Oproepen staan onderaan. 
Kinderen schrijven ook wel eens een stukje, dit komt dan ook in het bulletin.  
 
Woensdag konden de kinderen 
kiezen aan welke keuzewerk 
activiteit gewerkt ging worden; 
dans, schilderen, speurtocht 
maken. Het keuzewerk zal op 
woensdag plaatsvinden. Op de 
stamgroepavond vertellen we er 

meer over. 
 
We wandelden naar de gymzaal en daar deden we een aantal tikspelen 
en concentratiespelen. Voor de 3e jaars was het een eerste verkenning 
met de inrichting van deze grote zaal. We vinden het fijn dat Esther ook 
dit schooljaar op donderdagmorgen in Sterrenhemel aanwezig zal zijn. 
Ook volgende week gaan we wandelen naar de gym.  
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Met nieuwsbegrip stond de zwemprestatie van Maarten v.d. Weijden centraal. Groep 4 en 5 
werkten samen aan de verwerkingsopdrachten en het doel was het ontdekken van de 
verwijswoorden en ze kunnen herleiden. 
Voor groep 4 en 5 is deze week het schoolzwemmen gestart en groep 3 werkte bij Lisa van De 
Boomhut. 
Woensdag vierden we de verjaardag van Yi en donderdag die van Isabo. Beiden werden 8 jaar. 
Het waren sfeervolle kringen. 
We heten Jesse-Ryan welkom in de groep. Hij komt uit Dubai. Heeft een jaar op een school in 
Almere gezeten.  
 
Groep 3: we leerden de letter t, o, i, j. Er zijn 2 boekjes waarin gewerkt wordt, een boekje met 
letter oefeningen en herkennen van de letter, ook is er een boek (leeslijn) waarin gewerkt wordt. In 
dit boek staan woordjes en verhalen die met leesboekjes samengaat. Met rekenen wordt er samen 
gewerkt aan tellen tot 15 en weer terug. Ook plaatjes en getallen koppelen zijn de eerste 
opdrachten. Er is getekend over de vakantie.  
 
Groep 4: met spelling we hebben het over woorden waarin letters zitten die aan elkaar kleven, ze 
worden ook wel vriendjesletters genoemd. Bv kerk, melk. We oefenen de woorden. Dit wordt 
afgesloten met een dictee. Het rekenen laat de kinderen van groep 4 nog even terugkijken naar de 
laatste sommen van eind groep 3. De 10-getallen, bijna verdwijnsommen enz. Er is een verhaal 
geschreven over de vakantie. Volgende week gaan we hier mee verder. 
 
Groep 5: Er is een verhaal geschreven over de vakantie. Volgende week gaan we hier mee verder. 
Met spelling zijn samengestelde woorden aan de orde geweest. We oefenen woorden als 
schatkamer, fietsslot 2 weken. Samen oefenen we en worden opdrachten gemaakt. 
Met rekenen werd gelijk veel gevraagd, getallenlijn sommen, sommen met te veel… kom maar 
kijken als je wilt weten hoe de sommen eruitzien. 
 
Maandag is onze stamgroepavond. Om 19 uur start de uitleg over het aanvankelijk lezen voor groep 3. 
Interessant voor jou als ouder om te weten hoe letters worden aangeboden. Om 19.20 uur is er koffie. Om 19.30 
starten we in de eigen stamgroep. Onze stamgroepbrief is mee naar huis, vragen hierover kun je deze avond 
stellen. We bespreken ook de schoolreis. 
 
Een fijn weekend, 
Ragnhild en Helma  
 
 

 

De Boomhut 
 
Agenda 
Maandag 3 september: Stamgroep avond (zie uitnodiging postvak). 
Maandag 10 september: Studiedag team. Kinderen vrij. 
 
De eerste week; welkom allemaal! 
De vakantie zit er alweer op. Ik hoop dat jullie allemaal hebben genoten. Ik vond het heerlijk 
om iedereen weer te zien. De nieuwe kinderen in groep 3 en Noraly en Jesse; welkom in de 
Boomhut! 
We zijn heerlijk gestart met elkaar. Maandagochtend lekker rustig begonnen, elkaar leren 
kennen. Teambuilding spelletjes gedaan, maar na de kleine pauze werd er al hard gewerkt!  
 

 
Project 
Het thema van ons eerste project is: mens en samenleving. Wie 
ben ik, wie ben jij. 
Maandag zijn we gestart met mijn ‘dit ben ik’ tas. Hierin zaten 
allemaal spullen van mijzelf. Wat ik leuk/belangrijk vind, waar ik 
goed in ben, waar ik niet zo van houd, etc. Over ieder voorwerp 
uit de tas vertelde ik iets. Zo leren de kinderen mij een beetje 
kennen. Deze week hebben ook Ize, Gelize, Nina, Nova, Anni en 
Xavi hun ‘dit ben ik’ tas gepresenteerd in de kring. Het was niet 
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verplicht hoor, knap gedaan! 
 
Hierna zijn we in de tafelgroepen aan de gang gegaan. Iedereen tekende iets wat bij hen past. Daarna werden de tekeningen 
van elkaar bekeken en besproken. Hebben we overeenkomsten? Verschillen? Er zijn ook eigen tafelgroep- namen gedacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinsdag zijn we aan de slag gegaan met teksten schrijven. De grote vraag was; waar ben jij deze vakantie afgekoeld? We zijn 
er nog druk mee bezig, maar zodra ze af zijn zullen ze in de groep komen te hangen.  
 
Gym 
Maandag had groep 3 het er al over. ‘Morgen gaan we naar de grote gymzaal’. We gingen deze keer 
nog lopen. Over 2 á 3 weken willen we gaan fietsen. Het is fijn als jullie thuis ook gaan oefenen met 
fietsen.  
We hebben hier ook hulp voor nodig. Dus als je op dinsdag mee (10.00u) en/of terug(11.15) kunt 
fietsen, wil je je dan inschrijven op ons informatiebord? Alvast bedankt! 
 
Ik heb de kinderen verteld over veiligheid (haar in een staart, sieraden af, schoenen aan, achter de 
pion wachten, etc.), maar ook een belangrijk doel bij gymmen. Iedereen moet plezier hebben. Ook hier 
helpen we elkaar. Dus als jij goed bent in hockey, laat je talent maar zien. Kun jij het ons ook leren? 
We spelen dan niet alleen voor onszelf. 
 
We begonnen gelijk met een toestellenles. 3 onderdelen: touwzwaaien, circus en tikkertje. 
 

 
Keuzewerk 
Keuzewerk is op woensdagochtend van 10.45 u tot 11.15 u. De eerste 2 weken zullen Raghnild, Rowena en ik de workshops 
verzorgen. Daarna hebben we ook jullie talent/hulp hard nodig! Hierover meer op de stamgroepavond. 
Ragnhild gaf de workshop schilderen, Rowena plattegronden en speurtochten en Lisa dans. Kinderen uit alle groepen van de 
middenbouw kunnen zich inschrijven voor een workshop die hen leuk lijkt. Zo gaf ik dans aan kinderen van de boomhut, 
sterrenhemel en wolkenwoud.  
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Kiva 
Minstens één keer per week is Kiva een vast onderdeel van ons ritmisch weekplan. Kiva is een preventief en schoolbreed 
programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten. Kiva zet in op positieve 
groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Binnen KiVa ligt de 
nadruk op de groep als geheel en niet op specifieke individuen zoals pesters, slachtoffers of kinderen met veel of weinig 
vriendjes en vriendinnetjes. Want hoewel niet iedereen er verantwoordelijk voor is dat er groepsproblemen zijn, is iedereen er 
wel verantwoordelijk voor dat die problemen worden opgelost en in de toekomst worden voorkomen. 

Allereerst las ik het boek ‘Samen kunnen we alles’ van Ingrid en Dieter Schubert voor. Beer en Egel schieten te hulp als 
Bever bij de bouw van zijn burcht gewond raakt. Bever mag rustig bijkomen in het hol van Beer, terwijl zijn vrienden samen de 
kapotte burcht herbouwen. We bespraken de essentie van het verhaal. Hoe kunnen wij beer helpen? Hoe zou Bever zich 
nu voelen? Hoe komt dat? Heb jij wel eens iemand geholpen? Welke gevoel gaf jou dat? Maar ook andersom; hoe is het 
om geholpen te worden? Moet je persé goede vrienden zijn om elkaar te helpen? We zitten met elkaar in een groep en 
meer weten/kunnen er meer dan één. 
Daarnaast bespraken we; wat is een fijne groep? Wanneer is een groep voor jou fijn? Wie of wat heb je daar voor nodig? 
We werken toe naar een ‘zo doen wij dat’ afsprakenbord voor in de Boomhut. Wanneer deze klaar is, zal het op de deur 
in de groep hangen. Er zijn al een aantal groepsafspraken gemaakt over het werken bijvoorbeeld. Vraag maar eens.  
 
De week vloog weer voorbij. Ik heb genoten! 

Een heel fijn weekend allemaal en tot maandag!  
Groetjes van Lisa 

 

Poema’s, Bee Happy en Coolstars 
 
Huiswerk 
Maandag 3 sept.:         Fiets meenemen (controle voor kamp) 
Verder geen huiswerk 
 
Eerste schoolweek: 
We zijn weer gestart! En wat een goed begin. Het is gezellig en lekker rustig in de groepen. 
Ook wordt er al heel hard gewerkt. 
Zo zijn we gestart met het thema kamp Hattem en leren we elkaar beter kennen. We 
hebben een maquette gemaakt, een Bosatlaswoordpuzzel gemaakt en er zijn al verschillende ik-kringen georganiseerd 
door de kinderen. Aankomende week gaan we door met dit thema!  
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Viering: 
De CoolStars en Bee Happy hebben allebei een eigen groepslied geschreven. Tijdens de viering hebben we de 
nummers laten horen. Ook werden er door de Poema’s teksten voorgelezen, was er een powerpoint te zien met 
verschillende foto’s en werd er een Engels spel gespeeld: Simon says... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kamp: 
Woensdag is het zover. We gaan op kamp naar Hattem!  
Aanstaande maandag houden we de fietscontrole en jullie hoeven woensdag pas om 9:00u op school te zijn (natuurlijk 
zijn de kinderen altijd eerder welkom).  
Lezen jullie samen goed het kampboekje door? Zo zal iedereen goed voorbereid zijn! 
  
 
Groetjes namens het bovenbouwteam: Nienke, Nicolet, Leonie en Peggy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


