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Agenda 
 
20 december : winterviering: 9.15 uur 
   kinderen om 12.15 uur vrij  
  18.00 uur kerstdiner voor de kinderen, voor de ouders samen kerstborrel 
  18.45 uur gezamenlijke afsluiting 
21 december : kinderen om 12.15 uur vrij, start kerstvakantie 
7 januari : 8.30 uur start schooljaar, 9.00 uur gezamenlijke jaaropening,  
   ouders welkom  
 
 
 

Weekbericht van het Team 
 
Kerst 
Komende week is al weer de laatste schoolweek van 2018. Een sfeervolle week met veel extra gezelligheid. De hal ziet 
er opnieuw prachtig uit. Er is door ouders veel werk verzet voor school. Denk daarbij ook aan de kerstworkshops. Een 
prachtige traditie waar de kinderen naar uitzien. Het genieten vooraf: wat zal ik gaan kiezen….de daadwerkelijke 
uitvoering. Dank voor jullie hulp! 
 
Komende week gaan we opnieuw genieten. Ook daar zijn jullie van harte welkom bij. 
Donderdag is ’s ochtends de winterviering in en buiten school. Vanaf 9.15 uur zijn er in de hele school presentaties van 
de kinderen die je kunt gaan bezoeken. Er zijn 6 rondes. Je kunt kiezen waar je wilt starten. Wanneer de presentaties 
begonnen zijn, kun je niet meer aansluiten, dan kun je de volgende ronde aansluiten. In totaal zijn er 6 rondes, je bent 
overal welkom. Ook opa’s en oma’s zijn welkom. Na een uur stoppen de voorstellingen. Om 12.15 uur gaat iedereen 
naar huis. 
Om 18.00 uur zijn de kinderen welkom bij het kerstdiner in hun eigen groep. Ook voor de ouders is er gezelligheid. 
Wanneer jullie allemaal iets te eten meenemen, hebben wij samen een kerstbuffet. Er is ook gelegenheid om samen te 
zingen en er zullen vuren zijn. Om 18.50 uur sluiten we buiten gezamenlijk af met kinderen en ouders. 
 
Op vrijdag wordt er in de groep opgeruimd, teruggekeken en vooruitgekeken en  
zijn de kinderen om 12.15 uur vrij. Tijd voor vakantie! We zien elkaar weer op  
maandag 7 januari om 8.30 uur in de eigen groep. De nieuwjaarsviering is om  
9.00 uur in de hal.  
 
DWDD 
Zoals je misschien weet, hebben de kinderen van de BB vorige schooljaar een  
maatschappelijk plan bedacht om eenzame ouderen post te laten ontvangen.  
Daar hebben ze een geldbedrag mee gewonnen bij de gemeente, om het plan  
ook uit te voeren. De brievenbus staat er, een groene bij de apotheek in de  
buurt. Het is nog niet helemaal af, er komt nog een mooi bord onder. De eerste  
post zit er al in. 
Vanavond start DWDD om 19.00 uur en wat hoor ik??? Johny de Mol en  
Matthijs van Nieuwkerk praten over de actie van DWDD over: post voor  
eenzame ouderen…. Hoe bestaat het! Het idee van onze kinderen is ook  
bedacht door volwassenen in Hilversum en wordt breed gedragen.  
Mocht je nog kaarten hebben, stop ze in de brievenbus op het dorp! Je doet  
eenzame mensen een groot plezier! Ook onze kinderen gaan nog kerstkaarten  
maken voor die brievenbus. Ook in een dorp als Epe wonen veel eenzame  
mensen.  
 
Groetjes en een fijn weekend! 
Janny 
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Kiddo’s – peuteropvang en 
buitenschoolse opvang 
 
 
 

 
Wat een heerlijke week. We zijn maandag begonnen met het versieren van het lokaal. 
Daar hoort ook een kerstboom bij! Praten over de versieringen die je erin hangt en 
zingen in de kring.  
 

We hebben iets moois gemaakt voor alle papa's en mama's; 
dit krijgen jullie volgende week via de post.  
 
Op de tafels lagen leuke nieuwe werkjes om te maken. 
Bijvoorbeeld hamertje tik op een kerstboom/kerstbal en met 
klei kon je een kerstboom of kerstengel versieren.  
 
Verder hebben er op de tv kerstliedjes aan gestaan, dus we 
hebben lekker staan swingen. 
 
Ook hebben we kerstballen geteld. We telden tot 5 en de wat 
grotere peuters zelfs al tot 10! 

 
 
De BSO-kinderen hebben 
afgelopen week veel gespeeld 
met het nieuwe speelgoed wat 
we van Sinterklaas hebben 
gekregen. 
 
En ook op de BSO zit de 
kerststemming er al gelijk in. Er zijn  
mooie kersthangers gemaakt en daarmee hebben we onze boom 
versierd. 
 
 
Fijn weekend allemaal! 
Team Kiddo’s 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

De Toverhoed 
 
Hallo allemaal,  
 
Hoera, Jade is 5 geworden, gefeliciteerd Jade! In Toverhoed geel zijn er twee kinderen aan 
het wennen, Djurre en Lize, wat fijn dat jullie er zijn, welkom bij ons op school! Ze worden 
allebei in de kerstvakantie 4 jaar.  
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Bijzonderheden volgende week: 
 
Donderdag 20 december 
 
Winterviering 
Overdag houden we een winterviering. Door de hele school worden voorstellingen gegeven voor 
ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden. De Toverhoedjes geven ook een korte 
voorstelling. In totaal voeren we 6x hetzelfde stuk op. Dit zijn de tijden waarop jullie kunnen komen 
kijken: 
9.15 – 9.20 uur Toverhoed geel 
9.25 – 9.30 uur Toverhoed geel 
9.35 – 9.40 uur Toverhoed geel 
9.50 – 9.55  uur Toverhoed rood 
10.00 – 10.05 uur Toverhoed rood 
10.10 - 10.15 uur Toverhoed rood 
Voor de rust kiezen we ervoor om de Toverhoedjes niet naar voorstellingen in de andere groepen te laten gaan. Mocht je 
als ouder komen om naar een broer/zus in een andere stamgroep te gaan kijken, en mocht je je eigen Toverhoedje mee 
willen nemen dan kan dat natuurlijk. 
Om 12.15 uur zijn we vrij. 
 
Kerstdiner 
Van 18.00 tot 18.45 uur is het kerstdiner. We eten met de kinderen van rood en geel samen in toverhoed geel. We gaan 
het lokaal heel gezellig maken. We vragen jullie om ongeveer 10 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. De kinderen 
mogen in hun mooiste kerstkleding komen. Iedereen mag zijn eigen bord en bestek meenemen. Willen jullie bijdragen 
aan het diner door eten of drinken te verzorgen? De lijst intekenlijst hangt naast de deur. Jullie mogen het eten of drinken 
afgeven in toverhoed geel. Voor ouders die op school willen blijven is er gelegenheid om bij elkaar te komen in de 
keuken, de OR verzorgt wat te drinken hier. Om 18.45 eindigt het kerstdiner. Willen jullie je eigen kind komen ophalen in 
de stamgroep? En willen jullie samen met je kind naar buiten gaan om het kerstlied te zingen (Vrolijk Kerstfeest van Nick 
en Simon). Je hoeft je daarna niet meer af te melden bij ons.  
 
Vrijdag 21 december 
We houden een rustige ochtend. Wel willen we ’s morgens alle kerstspullen opruimen. Is er iemand die tijd heeft om ons 
vrijdagmorgen vanaf 10.30 uur te helpen met opruimen? 
We zijn om 12.15 uur vrij.  
 
Januari 
We zijn ondertussen ook al bezig met de voorbereidingen van het nieuwe thema. In januari starten we met het thema 
ridders en kastelen. Dit gaat door tot eind februari. Heeft iemand boeken, spullen of een (speel)kasteel dat we kunnen 
lenen?! Dan houden we ons aanbevolen. 
Op 14 januari starten we het keuzewerk weer. We zullen ervoor zorgen dat de lijsten in de eerste week hangen.  
 
Niet vergeten: eigen bord en bestek meenemen naar kerstdiner! 
 
Een fijn weekend allemaal,  
Mariska, Caren en Hester 
 
 

Groep 5 op donderdagmiddag 
 
De middag zijn we gestart met het kiezen van een nieuw voorleesboek, het is ‘pudding Tarzan’ geworden. Vervolgens 
zijn we weer in een circuit aan het werk gegaan. We hebben geoefend met typetuin en verschillende leerspelletjes 
gedaan. Ook hebben de kinderen een ‘bloon kerstboom’ gemaakt, ze zijn erg mooi geworden.  
Volgende week zijn alle kinderen ’s middags vrij, dus groep 5 is in het nieuwe jaar pas weer bij elkaar! Op 10 januari 
moet ik ’s middags eerder weg, Fenja zal dan een deel van de middag draaien. 
 
Fijn weekend! 
Laura 
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Wolkenwoud 
 
Waar we aan hebben gewerkt deze week:  
 
Kerst: 
Wat een gezelligheid in de groep met al die lichtjes en een prachtige 
kerstboom. Als weekdoel moesten alle kinderen een kerstwens schrijven. 
Ze hangen inmiddels allemaal in onze boom. 
We zijn in de groep aan de slag gegaan met het voorbereiden van onze 
winterviering. Zo hebben de kinderen een verhaal gekozen en zijn de 
rollen al verdeeld. Volgende week gaan we oefenen en decor maken. 
Voor het kerstdiner is er een inschrijflijst. Deze hangt op het prikbord in 
het halletje. Willen jullie samen met je kind iets uitkiezen? 

Woensdag waren de kerstworkshops. Wat was het weer een sfeervolle, creatieve ochtend. Er zijn prachtige kerstcreaties 
gemaakt. 

  
 
Donderdag 20 december:  
De kinderen verzamelen gewoon om 8.30 uur in de stamgroep. We gaan dan onze winterviering voorbereiden, omkleden 
enz. De voorstelling van wolkenwoud vindt plaats in onze eigen stamgroep.  
Om 9.15 uur start de eerst ronde van de winterviering. Er zijn in totaal 6 rondes van 5 minuten. Per ronde geven wij een 
voorstelling. (zie tijdschema elders in dit bulletin) je kan dus zelf een tijd kiezen om bij ons te komen kijken. Zo zijn jullie 
in de gelegenheid om in alle groepen een kijkje te nemen. Iedereen is welkom: ouders, opa’s en oma’s, de oppas, de 
buren…. Om 10.15 uur is het afgelopen. 
Daarna gaan wij opruimen en het lokaal veranderen in ons restaurant, zodat wij ’s avonds heerlijk kunnen genieten van 
ons kerstdiner. 
Om 12.15 uur zijn alle kinderen vrij. 
 
Om 18.00 uur worden de kinderen weer op school verwacht voor het kerstdiner in de groep. Denken jullie aan het 
meenemen van de hapjes/drinken (zie lijst in het halletje), een bord, beker en bestek! 
Ouders kunnen onder het genot van een zelf meegebracht hapje genieten van een kerstkoor in de hal en buiten. De 
ouderraad zorgt voor het drankje. Zo hebben jullie je eigen kerstdiner. Om 18.50 uur verzamelen alle kinderen zich 
buiten om gezamenlijk de avond af te sluiten door middel van een lied. De kinderen mogen daarna direct mee naar huis. 
Ze hoeven niet eerst weer terug naar de stamgroep. 
 
Vrijdag 21 december: 
Deze ochtend gaan we gezellig in eigen stamgroep afsluiten en opruimen. De kinderen zijn om 12.15 uur vrij. 
 
Spelling:  
We hebben alle categorieën van de vorige week herhaald en groep 5 heeft extra geoefend met woorden met be-, ge- en 
ver-, zoals verbinding, begin, gebeurtenis. 
Ook hebben we een woordweb gemaakt met allerlei woorden die bij kerst horen. Welke woorden horen nu bij jouw 
kerst? Deze hebben ze in hun eigen kerstboom opgeschreven. Ze hangen in de groep 
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Rekenen: 
Groep 3 is bezig met getallen herkennen op het rekenrek, ook zijn ze druk met splitsen. Daarnaast worden de eerste 
reken strategieën aangeboden: +1 en +2 sommen, 10 vriendjes, 5 sommen (in de som staat de 5 of het antwoord is 5) 
en dubbelen.     
Groep 4 werkte deze week aan de tafel van 3, 4 en 5.   
Groep 5 heeft een herhaling gehad met sommen over de 100. Ook zijn we nog steeds aan het oefenen met x sommen 
met hoge getallen (3x18; eerst 3x10 en dan 3x8).   
 
Nieuwsbegrip: met nieuwsbegrip hebben we vragen bedacht bij de tekst. Dit hebben we in groepjes gedaan; een ander 
groepje moest de antwoorden opzoeken. Groep 3 kon hier ook al een beetje aan meedoen.  
 
Gym: met gym hebben we judo spelletjes gedaan. Een bal proberen af te pakken, een sok uittrekken bij de ander en 
elkaar op de rug proberen te leggen. Ook hebben we een echte judo rol en een worp geleerd. 
 

 
 
 
Mededelingen:  
 
Donderdag 20 december  
De kinderen zijn allemaal om 12.15 uur vrij en worden in de avond weer verwacht op school. Informatie over de invulling 
van de ochtend en avond staat hierboven en in het algemene gedeelte. 
 
Vrijdag 21 december  
De kinderen zijn allemaal om 12.15 uur vrij. Start kerstvakantie. 
 
 
Fijn weekend!  
Rowena & Laura 

 
 

Sterrenhemel 
 
Deze week hebben we een berichtje via de app en een kerstkaart naar 
Helma gestuurd. Het duurt alleemaal veel te lang zegt ze zelf, dat 
begrijpen we. Deze week moet er nog vervanging geregeld worden, of 
Helma de laatste week voor de vakantie weer kan werken is nog even 
afwachten.  

 
Bedankt Fenja en Erna voor het overnemen van de groep. 

 
We maken ons al klaar voor de laatste week waarin de kerstviering is en 
het kerstdiner. Er hangt een lijst aan het prikbord waarop de hapjes 
geschreven kunnen worden. Heb je al met je kind gekeken en ingevuld? 
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Kinderen nemen eigen bord, beker en bestek mee. Het diner is op 20 december van 18.00 uur 
tot 18.45. De 15 minuten daarna zijn voor een gezamenlijke afsluiting. 
 
Eline heeft de observatiekring gehad, ze had een Chinese knuffelvos mee die we niet zagen 
maar moesten voelen.  
Dinsdag a.s.: Robbie observatiekring. 
 
Woensdag zijn er prachtige kerst spulletjes gemaakt. Wat een mooie ochtend. Heel sfeervol en 
wat een geweldige hulp van ouders, stagiaires en familie. 

 

 

 
 
Volgende week gaan we kerstkaarten maken en oefenen voor de Kerstochtend. 
 
Denken jullie aan het inleveren van de portfolio’s? 
 
Groep 3:  
We oefenen de bloon woorden. Met rekenen in Blok 6 zijn we met tellen van vingers aan je hand bezig. Ook splitsen we 
getallen op een meer concrete manier.  

  
Groep 4:  
Een herhalingsweek maakt het mogelijk moeilijke spelling categorieën nog een keer te oefenen. Rekenen in blok 6 geeft 
weer alle mogelijkheden tot oefenen met tafelsommen, dit gaat al steeds makkelijker bij de meeste kinderen. 
 
 



 

Jenaplanschool ’t Hoge Land                                                -7-                                                                        

Groep 5:  
Met spelling oefenen we de voor- en achtervoegsels. Met rekenen maakten de kinderen van groep 5 
redactiesommen (verhaalsommen). 
  
Overzicht komende week met Kerst activiteiten: 
20 december:      Kerstwandeling/ Kerstfeest. Kinderen zijn om 12.15 vrij (tot 18.00 u). 

De kerstwandeling door school begint om 9.15. In elke groep kun je 5 minuten kijken 
naar een voorstelling. Er is overal weer iets anders te zien. Jullie zijn allemaal 
welkom, opa’s oma’s en andere familieleden. Als je er bent en samen met je kind wilt 
rondlopen... dat kan.  
Het is fijn als veel ouders komen kijken! Halverwege uit een voorstelling weggaan, 
dan is niet gewenst. 

 
‘s Avonds om 18.00 uur begint het kerstdiner, dit duurt tot 18.45. Jullie als ouders 
zijn ook welkom in de hal, als iedereen een extra hapje meeneemt (je maakt al iets 
voor je kind, maak er dus een paar extra) is het voor jullie ook een gezellig 
samenzijn. We sluiten het af met de kinderen af door samen te zingen. Daarna gaat 
iedereen naar huis  

 
21 december:      Tot 12.15 uur naar school. 
  
 
Een heel fijn weekend,  
Ragnhild en Helma 
 
 
 

De Boomhut 
 
Agenda 
Donderdag 20 december : kerstviering 12.15u vrij    

  18.00u start kerstdiner 
Maandag 24 december : start kerstvakantie 
Maandag 7 januari : nieuwjaarsviering, Mariella werkt.  
Donderdag 10 januari : Lisa studie, Fenja werkt. 
 
Project 
We zijn bezig geweest met het voorbereiden voor de kerstviering. Daarover lees je 
hieronder meer. Dinsdagmiddag hebben we kerstkaarten gemaakt voor (eenzame) 
ouderen in Epe.  
 
Foto’s van de kerstworkshops 
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Kerstviering  
In verband met de veiligheid kiezen we ervoor om de viering in en rondom school te doen. Als ouders, opa, oma loop je 
dus langs de lokalen om de verschillende voorstellingen te bekijken. In iedere groep gebeurt iets anders. Hiervoor 
worden uitnodigingen en tijdschema’s gemaakt en zullen komende week in school te zien zijn. Iedere voorstelling duurt 
zo’n 5 minuten en we zullen het dus vaker spelen. De kinderen van de Boomhut willen graag iets met toneel doen. Maar 
eigenlijk ook met zang en dans en het moest ook nog origineel zijn. We zijn gaan brainstormen en hebben een onwijs 
gaaf plan gemaakt! We maken samen een digitaal prentenboek, met de kinderen als spelers! We zijn al druk bezig met 
de voorbereidingen. Het script is geschreven, de rollen zijn verdeeld, de eerste liedjes en dansjes worden geoefend en 
er wordt nagedacht over; welke kleren doe ik aan? Waar gaan we de foto maken? 
Nieuwsgierig? Kom zeker kijken! 
 
Kerstdiner 
Op ons prikbord hangt een lijst met eten en drinken voor het kerstdiner. Kinderen hebben zelf bedacht wat ze graag 
willen meenemen. Kinderen graag eigen bord en bestek mee laten nemen voor het kerstdiner. Voor de kinderen die 
willen; kom in feestkleding .  
 
Studie 
Zoals een aantal van jullie weten, ben ik vorig schooljaar gestart met de opleiding bewegingsonderwijs. Deze studie, van 
1,5 jaar, is nodig om bevoegd te zijn voor het geven van gym. Je leert onder andere over vanghulp, leerhulp, organisatie, 
hoe om te gaan met niveauverschillen, een vakvisie te ontwikkelen, etc. Geen moeilijke studie, wel veel! Maar het fijne 
nieuws; ik ben bijna klaar! Ik ben in de afrondende fase van mijn onderzoek wat gaat over de fijne motoriek.  
 
Foto’s  
Ik maak vaak mooie foto’s van kinderen. Wil je ze graag hebben? Laat het even weten, dan kan ik het naar je appen.  
 
Bedankje 
Wat zien onze vensterbanken er gezellig en sfeervol uit hè? Dit heeft Elijanne samen met 
een paar kinderen afgelopen vrijdag gedaan! Fijn hoor, bedankt!! 
 
In de hoek waar nu de kerstboom staan heeft Rob 2 prikborden gemaakt en opgehangen. 
Super bedankt Rob en Anja! Nu kunnen we mooi kindwerk ophangen.   
 
Fijn weekend allemaal en tot volgende week! Alweer de laatste voor de kerstvakantie! 
Groetjes van Lisa 
 
 
 

Poema’s, Bee Happy en Coolstars 
 
Agenda 
                                        
Maandag 17 dec       Paula werkt bij Bee Happy i.p.v. Leonie 
Woensdag 19 dec     Schaatsen bij Epe on ice, handschoenen en schaatsen mee (of E2,-). 
                                  Gr.7/8 ontleden puzzelmix 5 en ww-spelling. 
Woensdag 19 dec     Elly werkt in de Coolstars i.p.v. Leonie 
Donderdag 20 dec     9:15 – 10:15 winterviering. Alle kinderen 12:15uur vrij 

      kerstdiner start 18:00uur. 18:50 viering/zingen op het plein. 
Vrijdag 21 dec           Vanaf 12.15 uur VAKANTIE 
Maandag 7 jan          Start nieuwe jaar, 9:00 uur nieuwjaarsviering 
 
Kerstworkshops  Wat was het weer geweldig! OUDERS BEDANKT! 
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Kerst 2018 
Dit jaar zal er in de ochtend een kerst/winter viering zijn in en rondom de school. De kinderen zullen allemaal iets moois 
laten zien en zijn druk bezig met de voorbereidingen. Graag willen we jullie uitnodigen om langs te komen!  
9:15u – 10:15u!! 
 
In de avond zal er een kerstdiner zijn. Veel kinderen hebben aangegeven dat ze dit 
leuk vinden. Elke stamgroep overlegt op welke manier dit vormgegeven gaat 
worden. Wel willen we duurzaamheid en onze school als gezonde school hierin 
meenemen.  
Kinderen nemen zelf hun bord, bestek en drinkbeker mee.  
Het kerstdiner start om 18.00 uur, maar de kinderen kunnen het buffet vullen vanaf 
17.45 uur. Kom in je mooiste kerstkleding en kerstmutsen zijn ook welkom. 
 

 
 
Tijdens het kerstdiner zijn de ouders welkom op het plein en in de 
aula van de school! Tijdens dit moment is er drinken voor alle 
ouders geregeld. We willen jullie vragen om voor elkaar voor een 
(klein) hapje te zorgen.  
De avond zal gezamenlijk afgesloten worden om 18:50 u met een 
lied dat gezongen wordt door alle kinderen voor de hoofdingang. 
We kijken uit naar een gezellige, sfeervolle afsluiting van 2018! 
 
Bee Happy 
Op maandag & dinsdag is Leonie er. Deze dagen gaat Bee Happy 
gymmen bij de Klimtuin. Op woensdag, donderdag, vrijdag is Paula 

er! Leonie & Paula hebben voor maandag 17 december nog 1x geruild. 
 
Coolstars 
Het duurt nog even voordat Nicolet met zwangerschapsverlof gaat, maar de invaller die rond eind maart/begin april zal 
komen heet Elly. Zij zal a.s. woensdag de 19e al een dagje komen ‘wennen’ bij de Coolstars. 
 
Presentatie over Kenia bij Bee Happy door Elin 
Bij Bee Happy hield Elin een presentatie over Kenia. Tijdens de  
overlegkring vertelde zij over een reis die haar opa en oma hadden 
gemaakt en overlegde ze met de groep of ze hier een presentatie over 
mocht houden. Een leerzame presentatie!  
 
Epe on Ice woensdag 19 december 
We zijn uitgenodigd om gezellig te komen schaatsen bij Epe on Ice. Dit zal 

onder schooltijd zijn op woensdag 19 december. 
De kinderen mogen hun eigen schaatsen 
meenemen, mits het kunst- of hockeyschaatsen 
zijn. Het is ook verplicht om handschoenen te 
dragen op de baan. Wanneer de kinderen geen eigen schaatsen hebben, kunnen zij 
deze huren. Dit kost €2,00 en we willen graag dat de kinderen dit vóór 18 december aan 
ons geven, zo kunnen wij de betaling in één keer doen en kunnen de kinderen lekker 
snel hun schaatsen krijgen. 
 

Rijksmuseum 
Het nieuwe jaar begint met het thema regenten en vorsten. Deze geschiedenisperiode is ruim aanwezig in het 
Rijksmuseum. Het extra bijzondere is dat de kinderen de nachtwacht nog kunnen zien voordat die achter glas 
gerestaureerd gaat worden. We mogen daar met de bovenbouw op dinsdag 15 januari heen!! Het is snel na de vakantie 
vandaar dat we jullie nu al informeren. 
De kinderen vertrekken die dag om 7.15 uur met de bus naar Amsterdam. We hebben nog een aantal ouders nodig die 
(met eigen vervoer) meegaan om de kinderen tijdens de workshops te begeleiden.  
 
Groetjes namens het bovenbouwteam: Paula, Nicolet, Leonie en Peggy 


