
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 september 2018, jaargang 2018/2019, nummer 05 
 
 

Agenda 
 
 
5 oktober :  voorstelling Kinderboekenweek Vriendschap is te koop, toch? 
13 oktober : tuinochtend 
 
 
 

Weekbericht van het Team 
 
Carla 
We zijn heel blij dat we Carla weer meer op school zien. Het gaat veel beter met haar. Iris is er nog, daar  
zijn we ook heel blij mee, zo kan Carla langzaam aan terugkeren in school.  
 
Kinderboekenweek 
Komende week start op woensdag de Kinderboekenweek. We besteden er met de kinderen veel aandacht aan.  
Het thema dit jaar is Vriendschap. 
 
Kassabonnen Read Shop 
Van 3 t/m 14 oktober is de Kinderboekenweek. Het motto van dit jaar is “kom erbij”. Tijdens deze weken organiseert de 
Readshop hun jaarlijks terugkerende actie, sparen voor gratis kinderboeken voor de bibliotheek. 
Hoe werkt het? 
- Tijdens de Kinderboekenweek koop je een kinderboek bij de Read Shop en je stopt de kassabon in de doos op 
de koffietafel. 
- De biebouders gaan met kinderen boeken uitzoeken voor de bibliotheek, met een waarde van 20% van de 
kassabonnen. 
Vorig jaar hebben we ter waarde van €140 nieuwe boeken mogen uitzoeken.  
 
Voorstelling Kinderboekenweek 
Op vrijdag 5 oktober komt Peter Sterke 
met zijn voorstelling Vriendschap is  
te koop toch? De voorstelling begint om 
13.45 uur, dus kom op tijd als je de  
voorstelling wilt zien.  
 
 
Tuinochtend 13 oktober 
Het inschrijfformulier voor de  
tuinochtend heeft in een dag al 4  
namen opgeleverd. Doen jullie ook 
mee? We beginnen om 8.45 uur met 
koffie, om 9.00 uur gaan we aan het  
werk en we eindigen om 12.30 uur met 
een heerlijke lunch. De kinderen zijn 
ook van harte welkom! Doe je mee? 
Het inschrijfformulier ligt op de  
koffietafel. 
 
Fijn weekend allemaal! 
Groetjes, 
Janny  
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Kiddo’s – peuteropvang en 
buitenschoolse opvang 
 
Dit was de laatste week van het thema welkom. Een aantal 
kinderen zijn nog bezig geweest met hun verjaardagskalender.  

 
Uiteraard hebben we ook weer nieuwe dingen 
gedaan. Zoals blazen door een rietje, zodat het 
balletje gaat rollen. Dit is goed voor de mond 
coördinatie van de kinderen. Dat is belangrijk 
voor het articuleren en dat heb je nodig voor een 
goede uitspraak.  
 
Ook hebben we in de speelzaal gespeeld. De 
kinderen mochten pittenzakjes mikken in een 
hoepel. Dit is nog best lastig! 
 
We hebben een leuk feestje van Nova gehad. Zij 
mag vanaf volgende week spelen bij de 
Toverhoed.  
 
De herfst is begonnen, er zijn al een hoop 
kastanjes verzameld. Deze week hebben we er  
op de BSO slakken van gemaakt. De kastanje is 

het huisje van de slak. Ze hebben mooie kleuren gekregen en veel 
van de 
slakken zelfs 
een naam. 
 
 
Fijn weekend 
allemaal! 
Team Kiddo’s 
 
 
 
 
 

 
 

 
De Toverhoed 
 
Agenda 
* 5 oktober: voorstelling Peter Sterke, de voorstelling begint om 13.45 uur. 
* 12 oktober: wij doen mee aan de viering 
 
Hallo allemaal, 
 
Hoera, Nova is 4 jaar geworden, vanaf maandag zal ze elke dag bij Toverhoed geel zijn. 
Gefeliciteerd Nova! 
 

Maandag starten we met ons nieuwe thema, het gaat over vriendschap. Dit is het thema dat aansluit bij de 
Kinderboekenweek.  
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De komende drie weken mogen de kinderen hun eigen mooie boek presenteren. Willen jullie samen 
op zoek gaan naar het favoriete boek van je kind. Het is de bedoeling dat dit boek tijdens dit thema 

op school blijft. De kinderen mogen in de kring over hun eigen boek vertellen en plaatjes laten 
zien. We vragen ook waarom ze het boek zo mooi vinden en met wie ze het graag lezen. 

Willen jullie de boeken voorzien van naam? 
 
We besteden deze periode veel aandacht aan Kiva, hoe maak je vrienden, hoe kun je goed 

samenwerken, wie ben jij en wat vind je prettig en wat vind je niet prettig (en hoe zeg je dat 
tegen de ander?), samen spelen en elkaar helpen. Rik de Pauw hoort bij Kiva en zal regelmatig 

voorbij komen om onderwerpen aan te snijden. 
 
Verteltafel 
Uit dit boek zullen we vaak voorlezen. Het is het boek dat de kinderen uit kunnen spelen aan de 
verteltafel. 
Het gaat over eend die heel graag nieuwe vrienden wil maken. Hij wil meedoen met de leeuwen en 
de olifanten. Maar hij ka niet brullen als een leeuw of trompetteren als een olifant en hij mag dan 
ook niet bij hun clubjes. Uiteindelijk start hij zelf een club waar iedereen welkom is. 
 
Natuurhoek 
In de natuurhoek is het nu echt herfst. Aline heeft een prachtig kabouterdorp gemaakt van 
natuurlijk materiaal. De kinderen kunnen het kabouterdorp inrichten zoals ze willen, we hebben 
veel eikels, kastanjes, bladeren etc. 

 
Keuzewerk 
Wat was er maandag een leuk en gevarieerd aanbod tijdens het keuzewerk! Ouders bedankt voor jullie bijdrage. 

 
 
We hebben mooi nieuw spel materiaal, smartgames! Educatieve spellen die je uitdagen om creatief te denken 
en om door te zetten. We leggen de spellen uit in de kringen en de kinderen kunnen ervoor kiezen op het 
kiesbord. Het zijn ontzettend leuke spelletjes. 
 
We leren nu de letter m. We kwamen erachter dat heel veel kinderen de letter m op hun kleding had staan en 
ook dat veel namen de letter m hebben. 
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We zijn begonnen met voorlezen! Hanneke kwam woensdag voorlezen. Het was erg 
gezellig in de lees- en taalhoek op het zoldertje van geel. Mocht je dit ook leuk 
vinden om te doen, kom dan even met ons overleggen over het tijdstip. Het kan elke 
dag tijdens het kiezen. De kinderen genieten ervan.  
 
Schoolreisje 
Veel ouders hebben ons geholpen met het schoolreisje, het was een leuke en 
gezellige dag op de Vosselhoeve. In de ochtend hebben de kinderen verschillende 

workshops doorlopen, ze hebben samen met de ouders veel circusacts geoefend; jongleren met doekjes, balanceren op 
een kogel, balanceren over een draad, diabolo act en acrobatiek. Na een lunch van heerlijke pannenkoeken hebben de 
kinderen een voorstelling gegeven voor ouders en opa’s en oma’s. Wat fijn dat we gebruik konden maken van de ruimte 
op de Vosselhoeve, opa en oma van Anni en Evi bedankt! Er zijn veel foto’s gemaakt, deze foto’s worden verzameld en 
sturen we nog naar de ouders van de Toverhoedjes. Hier alvast een kleine impressie. 

 
 
 
 
 
 
Vanaf maandag mogen de kinderen hun eigen mooie boek meenemen! 
 
Een fijn weekend allemaal, 
Caren, Mariska en Hester 
 
 
 

Groep 5 op donderdagmiddag 
 
We hebben weer een gevarieerde middag achter de rug. In de eigen stamgroep hadden de 
kinderen al een begin gemaakt met digitaal klokkijken, we zijn hier donderdagmiddag nog even 
mee doorgegaan. Alle kinderen hebben een spiekklokje gemaakt.  
We hebben ook met elkaar gerapt, een echte Dolfje Weerwolfje rap. Vervolgens zijn de kinderen 
in tweetallen gaan zitten en hebben ze zo veel mogelijk woorden die met Dolfje Weerwolfje te 
maken hebben opgeschreven. Om de beurt moesten ze een woord zeggen dat  nog niet aan de 
beurt was geweest, we hadden echt veel woorden bedacht! We hebben een begin gemaakt met 

het op alfabetische volgorde ophangen van deze woorden.  
 

 
Fijn weekend! 
Laura 
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Wolkenwoud 
 
Waar we aan hebben gewerkt deze week:  
 
Spelling:  
In groep 3 stonden de letters r, v, f en z deze week centraal. Ook hebben 
we allerlei tweetekenklanken, zoals oe, au, ij en ie, ontdekt in onze 
leesboekjes. En hoe spreek je die dan uit? We hebben zelf woorden 
gemaakt passend bij het thema Dolfje weerwolfje. Deze hangen op de 
gang. 
Groep 4 en 5 zijn deze week aan het oefenen geweest met de ng en de 
nk. Woorden als gevangenis, boekenplank en hengst stonden tussen 
onze Bloonwoordjes. 

 
Rekenen: 
Groep 3 is druk geweest met klokkijken en sommigen met de getallenlijn tot 40. 
Groep 4 heeft sommen gemaakt, waarbij ze eerst moesten aanvullen tot 10  
Groep 5 is bezig met delingen en tijdsaanduidingen 
 
Project:  
Maandag zijn we verder gegaan met activiteiten rondom Dolfje Weerwolfje. De laatste Dolfjes zijn 
afgemaakt en we hebben woordspelletjes gespeeld. We zijn ook nog volop aan het lezen in de 
boze drieling. Wat een avonturen beleeft Dolfje toch. 
Dinsdag was onze schoolreis. Na een avontuurlijke fietstocht waarbij we steeds sporen van Dolfje 
ontdekten zijn we aangekomen bij de Berghoeve. Daar kregen we een superleuke en een beetje 
spannende voorstelling van Dolfje. Gelukkig liep het allemaal goed af.  
Vervolgens stond er een spelletjescircuit op het programma. Vooral ‘schaduwman’, ‘kippen ontsnapt’ en het schminken 
waren favoriete onderdelen. 
Na al die inspanning stond voor ons een heerlijke lunch klaar. Wat is er veel gesmikkeld en gesmuld. Daarna was er 
ruimte om vrij te spelen, voordat we weer op de fiets stapten voor de terugreis. Het was een geslaagde en zonnige dag.  

 

 
Komende week staat de Kinderboekenweek centraal met als thema vriendschap. 
 
Keuzewerk:  
Deze week konden de kinderen kiezen uit schaken, EHBO, viering voorbereiden, Dolfje tekenen, sport en spel, en een 
fotospeurtocht. Wat is het heerlijk om te zien hoe alle kinderen genieten van wat er wordt aangeboden. De kinderen komen vol 
verhalen terug de groep in en willen allemaal iets laten zien of vertellen. 
Voor de komende weken zoeken wij nog enthousiaste keuzewerkbegeleiders.Er hangt een inschrijfformulier keuzewerk in het 
halletje bij Sterrenhemel en Wolkenwoud. We hopen op veel leuke, interessante keuzewerk activiteiten. Schrijf maar in! 
 
Nieuwsbegrip:  
Met nieuwsbegrip was het deze week een blokles. In een blokles komen alle strategieën voorbij en wordt er gecheckt of deze 
beheerst worden. Het gaat dan om de volgende strategieën: voorspellen, vragen stellen, moeilijke woorden, verwijswoorden en 
samenvatten. De titel van de tekst was ‘meer tijgers in Nepal’.   
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Gym:  
Ja! We zijn eindelijk op de fiets naar de gymzaal gegaan! En wat ging het goed! Iedereen fietste keurig aan de rechter kant van 
de weg en als we (plotseling) moesten remmen, had iedereen op tijd z’n voeten op de grond staan. Met de gymles hebben we 
iemand is hem, niemand is hem gespeeld. Ook hebben we bankenvoetbal gedaan, er werd fanatiek gesport.    
 
Fijn weekend!  
Rowena & Laura  
  
 

 

Sterrenhemel 
 
Wat een geweldige schoolreis hebben we gehad. We zagen zoveel blijde gezichten, 
kinderen en volwassenen waren in opperbeste stemming. 
Het toneelstuk was echt een ‘klapper’, zo veel creativiteit! Ook de catering had flink 
uitgepakt. En wat denken jullie van het zonnetje! Een heel fijne dag. 
 
Donderdag werkte Erna en vrijdag Rowena.  
 
Nieuwsbegrip ging over tijgers het was een blokles, dat betekent een soort van 
toetsles.Vraag maar eens aan je kind wat er met de tijgers aan de hand is. 
 
Met de viering deden de kinderen mee. We hebben het in de viering over de 
schoolreis gehad. 
 
We vierden de verjaardag van Marvin, 8 jaar. Hij was jarig tijdens de schoolreis, Dolfje 
en Noura en de andere spelers zongen voor hem, woensdag vierden we het in de 
groep. 
 
Met keuzewerk is er weer volop keus geweest. Er kon gekozen worden uit EHBO, 

Dolfje W leren tekenen met stift/pen en penseel, natuur act. Plattegrond-foto, schaken, toneel. 
 
Groep 3: de 3e jaars leerden de letters v, f en z. Met rekenen is het splitsen een belangrijk onderdeel. Ook is er 
geoefend met 2x zo lang/groot. 
 
Groep 4: we zijn de ng en nk woorden gaan oefenen. Met rekenen komt het splitsen terug om getallen eerst tot 10 aan 
te vullen. 6+6 = eerst 6 +4 en dan nog 2.   
 
Groep 5: de ng en nk woorden zijn aangeboden. Met rekenen wordt nu naast het werkboek ook het schrift gebruikt. Dit 
vraagt een andere manier van werken dan in het werkboek. Onder elkaar werken en rijtjes maken....  
 
Fijn weekend 
Ragnhild en Helma 
.  
 

De Boomhut 
 
Agenda 
Vrijdag 5 oktober: voorstelling door Peter Sterke met thema 
vriendschap (Kinderboekenweek) 
 
Weekdoelen 
Groep 4 en 5 hebben deze week instructie gekregen over de 
spellingscategorie woorden met ng en nk. We spreken over de 
Chinese letter en hebben de regel: de N en k zitten op de bank te 
kussen en daar komt niemand tussen.   
We lazen samen woorden, de kinderen bedachten nog woorden, 
bekeken een filmpje. We speelden ook het spel petje op en petje 
af. Dat werkt zo: de NK woorden horen bij petje op en de NG 
woorden bij petje af. Ik noem een woord, bijvoorbeeld ‘spring’, de 
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kinderen doen hun petje af. Bij het woord ‘schommelbank’ zetten de kinderen hun petje op. 
 
Project 
Komende week starten we de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema vriendschap. 5 oktober geeft Peter Sterke weer een 
voorstelling!  
 
Keuzewerk 
Deze week heb ik met een club kinderen uit de Boomhut, Wolkenwoud en Sterrenhemel sport en spel gedaan. We zijn met 
elkaar naar het veldje hier verderop gegaan. We begonnen met een warming up ‘spiegelen’. Denk aan hoge knieeen, hakken 
billen, snelle voeten, jumping jacks. Daarna verschillende estafette vormen en samenwerkingsactiviteiten waarbij je goed naar 
elkaar moest luisteren, elkeer moet vertrouwen.  

Schoolreis 
Wat hebben we genoten! Alle ouders ontzettend bedankt voor jullie inzet!  
 

 
 

 
Fijn weekend allemaal en tot maandag weer!  
Groetjes van Lisa 
 
 
 
 

Poema’s, Bee Happy en Coolstars 
 
Maandag 1 okt.:                    Neem een gedicht mee waarin een dier voorkomt 
Woensdag 3 okt:                   Engels toets woorden uit unit one: groep 6 EN-> NE, groep 7 NE-.EN, groep 8 EN <--> NE 
Woensdag 3 okt:                   Ontleden oefening 3 ww-gezegde (=heel kort) groep 7/8. 
Maandag 8 oktober:              Neem een boek van thuis mee dat je graag leest.  
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Kinderpostzegels 
De kinderen zijn weer erg betrokken bij het verkopen van de kinderpostzegels.Wie is toch die 
geheime minister van postzegels?????? Misschien wel de wijze uil van de Fabeltjeskrant. Het 
geld dat we ophalen gaat naar Leergeld Salland. We hopen dat veel kinderen hierdoor niet meer 
aan de zijlijn staan. 
  
 
Volgende week is het Kinderboekenweek. 
De kinderen duiken dan nog eens extra in de 
boeken. Wat zijn de onderdelen van een boek. 
Hoe kun je een lapbook maken over je eigen 
boek en maak je daarmee anderen enthousiast 
voor jouw boek. 
 
Laatste zonnestralen 
Vandaag hebben we misschien wel voor de laatste keer dit jaar buiten kunnen lezen. Wat is dat toch heerlijk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tekst en Taal 
Deze week hebben de kinderen een vrije tekst geschreven rondom het spreekwoord ‘Koning te rijk voelen’. Wanneer 
voelde jij je de koning te rijk? Het is een positief spreekwoord en volgens de kinderen had het vaak te maken met 
samenzijn met je familie, een verjaardagsfeest, een dagje uit, vakantie of... gamen! 
De kinderen hebben deze week geoefend hoe je op de juiste manier interpunctie gebruikt. Bijvoorbeeld hoe je een 
komma of een punt plaatst. Zo weten ze nu dat er altijd een komma komt tussen twee werkwoorden, zoals in de zin die 
je hier leest: toen we samen naar de voetbalwedstrijd keken, voelde ik mij heel gelukkig. 
 
Rekenen 
Wat is het altijd weer wennen als je de eerste toets gaat maken. Is mijn tempo goed? Lukt het me om deze nieuw 
aangeleerde sommen te maken? Merk ik al dat ik meer weet dan vorig jaar? Het valt niet altijd mee, maar we weten nu 
waar je misschien extra hulp bij nodig hebt of juist niet.  
We zijn inmiddels gestart met blok 2! 
We zullen de aankomende weken vooral bezig gaan met getallen tot 10.000, zowel de schrijfwijze als de uitspraak 
(groep 6), getallen tot miljarden en het systeem van lengtematen (groep 7) en kommagetallen vermenigvuldigen (0,5 x 
6,66), verhoudingen en verhoudingstabellen (groep 8). 
 
Hier nogmaals voor iedereen het systeem van lengtematen, ook om thuis te bespreken: 

mm cm dm M dm hm km 
Zo groot als 
de dikte van 

je nagel. 

Zo groot als 
de breedte 

van je duim. 

Zo groot als 
de lengte van 
je mobieltje. 

Zo groot als 
de meetlat in 

de groep. 
 

1000 mm 
100 cm 

Zo groot als 
10 meetlaten 
naast elkaar! 

Zo groot als 
de afstand 

tussen twee  
hectometer 

paaltjes 
tijdens een 

autorit. 

Ongeveer 
van school 

naar de 
gymzaal!  

 
 
Groetjes namens het bovenbouwteam: Nienke, Nicolet, Leonie en Peggy


