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Agenda 
 
25 juni: gewenning 
26 juni: culturele wereldprimeur op ’t Hoge Land 
 
 

Weekbericht van het Team 
 
Inspiratie: Jenaplan op ’t Hoge Land = een culturele wereldprimeur 
 

Op woensdag 26 juni heeft basisschool ’t Hoge Land een  
heuse wereldprimeur. Dan voert het internationaal bekende  
Amsterdam Wind Quintet voor de allereerste keer hun spiksplinternieuwe 
voorstelling op. Ze spelen in de hal van de school de kinderopera 
Assepoester. 
Graag laten we als Jenaplanschool kinderen allerlei vormen van kunst 
en cultuur beleven zoals muziek en theater.  
De zeven artiesten die nu komen, traden al op in alle grote zalen in 
Nederland. Het zijn professionele musici met internationale bekendheid. 
Ze gaven concerten in veel grote steden in landen door heel Europa: 
België, Duitsland, Italië, Zwitserland, Polen, Roemenië en Oostenrijk. En 
ze maakten zelfs twee keer een tour door China. Het Amsterdam Wind 
Quintet combineert vernieuwende muziek en experimenteel theater in 
een voorstelling speciaal gemaakt voor kinderen. De artiesten mengen 
allerlei kunstvormen, werkten voor deze voorstelling samen met een 
kinderboekenschrijfster, maar ook met dichters, acteurs en zelfs met een 
stand-up comedian. Bij deze kinderopera treden naast het quintet een 
mezzosopraan en een tenor op. Het is heel speciaal dat ze deze nieuwe 
voorstelling voor het eerst bij ons in de hal gaan spelen voor onze 
kinderen. Misschien komt er  
dan zelfs pers bij ons kijken.  
We zijn als school trots op deze  
wereldprimeur.  
 
O ja, het lijkt begin volgende  
week erg warm te worden.  
We zullen daar op school  
zoveel mogelijk rekening mee  

houden. Denkt u als ouders bijvoorbeeld aan ventilatoren meegeven aan de  
kinderen voor in de klas en aan extra drinken meegeven. Dan houden we  
allemaal het hoofd koel.  
 
Namens ons coole team: een mooi warm weekend 
Johan 
 
 
 

Eindviering Groep 8 
 
Bijna is het zover....  
 
Het lang verwachte eindfeest van groep 8 wordt dit jaar super spannend:   
 
               ESCAPE ROOM 
 
en daarna swingen we met z'n allen de pan uit op de playlist van groep 8!   
Alle kinderen en ouders van groep 5, 6, en 7 zijn van harte uitgenodigd.  
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Dit jaar zal het feest in een nieuw jasje gestoken worden. Het is een Amerikaans feest, dus het is de bedoeling dat ieder 
gezin zijn eigen hapje en drankje meeneemt. Het is alcoholvrij, dus hou daar rekening mee. 
 
Aanvang van de voorstelling is 19.00 uur.  
Na de voorstelling barst het feest los tot een uur of 22.00 (uitloop naar 22.30 uur).  
 
Zorg dat je erbij bent op 18 juli! 
 
 
 

Kom je ook helpen op de Jenaplan buitenwerkdag a.s. 
zaterdag 22 juni 9:00-12:30 uur? 
 
Als school zijn wij blij met een groen buitenterrein om lekker rond te rennen of tot rust te komen. 
Echter het heeft ook onderhoud nodig om zo mooi te blijven. 
Voor het buitenterrein is hulp nodig bij het snoeien van de heggen, herstellen metselwerk 
toegangspoort, tegels inrit fietsenhok herstellen, invlechten van de wilgen tipi en rimboehek, 
klimophaag bijknippen/ invlechten, verdelen valzand onder toestellen (veiligheid), toedekken 
kruipbuis, schors van bokspringpalen of deze vervangen, wegtrekken Japanse Duizendknoop, 
onkruidvrij maken moestuin, in fietsenstalling gele(?) lijn verven waar looppaden zijn/ geen fietsen 
mogen staan, … 
Snoeischaar, takkenschaar, schep en kruiwagen zijn op school, maar kunnen extra gebruikt 
worden. Daarnaast een oproep voor: aardbeien planten, 4 bokspringpalen (140-180cm, ø15-25cm, 
eik/beuk) en in najaar willen we boomstammen in Wadi vervangen. 
We hopen op hulp van ouders en kinderen, zodat er veilig gespeeld kan blijven worden, 
maar ook dat de moestuin weer onkruidvrij is en er plezieriger met de kinderen in gewerkt 
kan worden. Onze nieuwe directeur Johan komt ook helpen! 
Voor drinken met wat lekkers wordt gezorgd en na afloop is er voor allen een lunch door 
Janny verzorgd. 
 
Groet, Margrete Loman (oud-ouder) 
 
 
 
 
 

Kiddo’s – peuteropvang en 
buitenschoolse opvang 
 

 
Deze week zijn de peuters de kringen gestart met een 
modeshow. Zo leuk en knap dat de kinderen hun 
verkleedkleren durfden te presenteren. Ook hebben we op 2 
dagen een leuke groepsfoto gemaakt. De foto’s hangen op de 
binnenkant van onze deur.  
 
Er zijn van vuilniszakken prachtige jurkjes en truien gemaakt. 
De kinderen hebben deze beplakt met stukjes stof en met heel 
veel leuke stickers.  
 
In de kring hebben we het boekje van Fien en Milo gelezen. 
Dit boekje had de aandacht, want het was voor de kinderen 
heel herkenbaar, jezelf aankleden. Waar begin je mee? En wat 
doe je aan?  
 
Volgende week is het modderweek. Denk aan oude kleding en 
een setje reserve kleding. Wij hebben er zin in! 
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Bij de BSO zijn de kinderen druk geweest met mozaïeken met foam klei! Leuk om te 
doen! Uiteraard is er ook veel buiten gespeeld met dat mooie weer ☀! 
 
Fijn weekend! 
team Kiddo’s 
 
 
 

De Toverhoed 
 
 25 juni: gewenning 
 26 juni: musical Assepoester op school 
 28 juni: viering vervalt 
 
Hallo allemaal,  
  
Afgelopen donderdag was de eerste gewenning voor groep 2 uit de Toverhoed. Zij mochten 
deze ochtend kennismaken met hun nieuwe stamgroepleider en klasgenoten in de 
middenbouw. Dat was best wel spannend, maar ook erg leuk! Op dinsdag 25 juni is er 

nogmaals gewenning van 10.30 – 12.00 uur. 
 
Ter herinnering aan ouders: Willen jullie samen met je zoon/dochter goed oefenen met het fietsen over de weg? In de 
middenbouw wordt er namelijk gefietst naar de gym. Het helpt als zij hier al vertrouwd mee zijn. 
 
Volgende week is Lise (geel) weer een week aanwezig in de Toverhoed. Zij reist met haar familie terug uit Ethiopië. Dat 
is gezellig! Er komen de komende weken ook nog kinderen wennen bij ons op school, allemaal kinderen die in of rond de 
vakantie 4 worden. Dit zijn Casper, Farah, Joe, Puk en Livia.  
 
Viering 
Tijdens de viering op vrijdag 21 juni heeft de Toverhoed foto’s laten zien van ons ruimtestation, de raket, het bijenhotel 
en de modderkeuken. Ook hebben we laten zien wat wij allemaal geknutseld hebben: van ruimtestenen tot raketten, 
alles kwam voorbij!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reisje naar de speeltuin 
Op woensdag 17 juli gaan wij naar de Speeltuin in Emst om afscheid te 
nemen van groep 2. We zijn daar de hele ochtend. Het wordt een gezellige 
dag en we gaan fijn spelen. We zoeken nog ouders die deze dag aanwezig 
kunnen zijn om te helpen. De inschrijflijst hangt op het magneetbord bij de 
deur. 
 
Keuzewerk 
Op maandag 24 juni is er weer keuzewerk, wie komt ons helpen?  
 
Musical Assepoester 
Aankomende woensdag 26 juni kunnen de leerlingen van ’t Hoge Land onder schooltijd genieten van een echte musical 
in onze hal. Deze musical wordt uitgevoerd door een theatergroep die graag een try-out wilde houden op onze school. 
Wij kijken er erg naar uit! 



 

Jenaplanschool ’t Hoge Land                                                -4-                                                                        

 
Afscheid van Noah 
Op 9 juli is Noah voor het laatst bij ons, volgend jaar gaat ze stage lopen in de kinderopvang. We nemen met de 
kinderen afscheid van haar.  

Een fijn weekend en tot maandag! 
Iris, Mariella, Hester en stagiaire Noah 
 
 
 
 

Wolkenwoud 
 
Aan het begin van deze week is er een verkiezing gehouden over de plek 
waar dit jaar het afscheidsfeest van groep 5 georganiseerd mag worden.  
Iris, Jurre en Merijn hadden mooie presentaties voorbereid en na een 
spannende stemronde heeft Iris gewonnen. Dat betekent dat op 
donderdagavond 11 juli alle kinderen van Wolkenwoud zijn uitgenodigd bij 
Iris thuis. Er zal hier nog een informatiemail (met adres en tijden) over 
verspreid gaan worden.  
 
Deze week zagen veel kinderen uit naar de gewenning op donderdag.  
Na de kleine pauze op donderdag werden eerst de vijfdejaars uit de groep 
gehaald om mee naar de bovenbouw te gaan. Vervolgens mochten er 

kinderen naar de Toverhoed om daar onze nieuwe derdejaars op te halen. We hebben een hele gezellige ochtend gehad 
met spelletjes in de kring en lekker knutselen voor een nieuwe verjaardagskalender. Na de gewenning kwam groep 5 
ook heel enthousiast terug. Ze wisten al veel over hoe het straks allemaal gaat in de bovenbouw, hoe ze verjaardagen 
vieren, hoe het fietsen naar gym gaat, enzovoorts.  
  
Waar we deze week aan gewerkt hebben:  
  
Spelling:   
Met spelling hebben alle kinderen gewerkt met verkleinwoorden.  
  
Rekenen:   
Groep 3 heeft het methodeboek al even uit, zij werken nu in een gekopieerd boekje met extra opdrachten. We hebben 
het gehad over de getallenlijn en plus- en minsommen.  
Groep 4 heeft gewerkt met patronen en tafelsommen.   
Groep 5 is bezig geweest met schaduwen, geld, klokken en gewichten.  
  
Nieuwsbegrip: met nieuwsbegrip hebben we onduidelijkheden in de tekst opgehelderd. De tekst ging over een minister 
voor gehandicapten. Ook groep 3 heeft meegedaan.   
  
Keuzewerk:   
Met keuzewerk konden de kinderen kiezen uit 5 verschillende activiteiten:  
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- Tekenen: waarbij gewerkt werd met zelfgemaakte sjablonen.  
- Schilderen: iets schilderen van de natuur.  
- Een insectenhotel maken. 
- Kunstwerk met scheerschuim en ecoline maken.  
- Een liedje schrijven over de natuur, op een bekend melodietje. 

Volgende week is er geen keuzewerk in verband met een voorstelling op school, daarna maken we weer graag gebruik 
van jullie inzet om groepjes te begeleiden bij leuke en leerzame activiteiten!   
 
Door de gewenning hebben we deze week niet gegymd, wel zijn hier nog wat leuke foto’s van de gymles van vorige 
week:  

 
 
 

Agenda:  
Dinsdag 25 juni: gewenning 
Woensdag 26 juni: voorstelling op school 
Donderdag 11 juli: afscheidsavond groep 5, bij Iris thuis. 
Dinsdag 16 juli: schoonmaakavond.  
  
Fijn weekend!  
Rowena & Laura  
  
 

 
Sterrenhemel 
 
Warme dagen liggen achter ons, dan werken we vooral ’s morgens 
aan rekenen, spelling, schrijven enz en kunnen ’s middags tekenen 
maar ook nog even buitenspelen. 
Maandag kwam René Blok met medewerkers om de shredder te 
laten zien. Alle kinderen mochten enkele doppen in de schredder 
stoppen. In de herfst van volgend schooljaar worden de vlinders 
gemaakt onder leiding van René.  
 
Met keuzewerk was voldoende keus. Sjabloneren, schilderen, liedjes 
herschrijven, insectenhotel maken, met scheerschuim werken.... zie 
ook de foto’s. 
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Kiva 
Buiten spel: Schrijf een eigenschap van jezelf op maak 
er een prop van en gooi weg. Pak een andere prop en 
probeer het kind te vinden dat dit heeft opgeschreven. 
 
Gedichtenkring 
Pleun deed het gedicht uit haar hoofd. Nu is Marvin 
druk bezig een gedicht te leren. De week erop is Daan 
aan de beurt. 
 
Toetsen 
 De toetsen zijn klaar. De kinderen kunnen bekijken 
hoe ze een toets gemaakt hebben. Mochten jullie 
willen weten hoe of wat. Kom gerust na schooltijd even 
vragen. 

 
1e gewenning 
We hadden een heel prettige en sfeervolle 
eerste gewenningsochtend. De kinderen 
hebben zich aan elkaar voorgesteld en er 
is hard gewerkt aan een mooie 
verjaardagskalender. Ook de oudste 
kinderen die terugkwamen van het wennen 
in de bovenbouw waren enthousiast. 
Volgende week dinsdag is het tweede 
gewenningsmoment.  

Afscheidsavond 
We gaan de afscheidsavond voor de 5e jaars houden bij Denise thuis op 11 juli. Er komt een lijst in ons halletje te 
hangen waar je op kunt zetten wat er meegenomen wordt aan eten. Denk aan kleine broodjes, knakworst, fruitsalade....  
Deze lijst hangt er vanaf 2 juli. 
 
Agenda 

 A.s. dinsdagmiddag spelen met water! Handdoek en badkleding mee! 
 Gedichtenkring: Marvin 
 Woensdag 26 juni: voorstelling op school 
 Boekenkring Siem: 28 juni 
 Gewenning op dinsdag 25 juni 
 Afscheid 5e jaars 11 juli (meer info volgt) 
 Afscheidsviering Helma 5 juli 

 
Een fijn weekend, Ragnhild en Helma  
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De Boomhut  
 
Agenda 
Dinsdag 25 juni  : Gewenning ochtend 2 
Woensdag 26 juni  : Geen keuzewerk i.v.m. voorstelling 
Woensdag 10 juli  : Afscheid groep 5 (meer info volgt) 
Vrijdag 12 juli  : Geen viering 
Dinsdag 16 juli  : Schoonmaakavond.  
 
Gewenning 
Dinsdag zijn de 5e jaars naar de bovenbouw geweest om te 
wennen in hun nieuwe groep. Best spannend hoor, maar 
gelukkig heeft iedereen het erg naar de zin gehad. Wij ontvingen 
de kinderen van de Toverhoed. Ze werden opgehaald door de 
kinderen van groep 3 en 4. We zijn gestart in de kring om elkaar 

te leren kennen, we hebben alvast de verjaardagskalender gemaakt en vervolgens nog even lekker 
gespeeld. De tijd vloog en we hadden het fijn met elkaar!  
 
Keuzewerk 
Ik heb met de kinderen muziek gedaan. Op bestaande liedjes van vroeger maakten wij een nieuwe 
tekst binnen het thema natuur. Zo bedachten Eva en Emma: 
1, 2, 3 4, hier een dier, daar een dier 
1, 2, 3, 4, hier een kat, daar een kat 
1, 2, 3 4, ze maken veel plezier 
 
Verder zijn er insecten hotels gemaakt, kunstwerken met scheerschuim, natuurschilderijen en is er 
geoefend met sjabloon tekenen. 
 

Project 
We zijn naar de A. Vogeltuinen 
geweest. De kinderen gingen in 
groepjes met ouders de tuinen in 
om verschillende bloemen te 
bekijken. Ze kregen een vragenlijst 
mee vanuit de A. Vogeltuinen. 
Hierna liepen we het blotevoeten 
pad….of nou ja liepen…….sommige 
kinderen zaten van top tot teen 
onder de modder! Wat heerlijk toch! 
 
 

Engels 
Deze keer hebben we vooral weer veel gepraat met elkaar in het Engels. Hoe meer we praten, hoe 
vrijer de kinderen worden. Meestal praat ik volledig in het Engels en vertel ik het soms kort. Dat 
gaat bijvoorbeeld zo:  
Today we’re going to learn and talk about clothes. Clothes zijn kleren. Who is wearing a green  t-
shirt? Heel goed, dat is een groen t-shirt. What color is your pants? I wear flipflops, look at my feet. 
Why am I wearing them? Because it is a sunny day. Omdat de zon schijnt. Willemijn, can you put 
your glasses on the table please?  
Op tafel lagen allemaal kleding stukken die we met elkaar bespraken. Later vertelden de kinderen 
aan elkaar wat ze aan hadden. Daarbij moesten ze proberen om zoveel mogelijk kleuren te 
benoemen. I’m wearing my white sneakers, blue socks, a short jeans and a colorful t-shirt.  
  
Mededelingen 
A.s. woensdag is er geen keuzewerk i.v.m. een voorstelling. Ouders zijn ook uitgenodigd om te 
komen kijken.  
 
Fijn weekend en tot maandag! 
Groetjes van Lisa 
 
 



 

Jenaplanschool ’t Hoge Land                                                -8-                                                                        

Poema’s, Bee Happy en Coolstars 
 
Agenda: 
Maandag 24 juni:  Neem een geschreven compliment mee voor een andere stamgroepleider. 
Woensdag 26 juni:  Huiswerk spelling (groep 7 en 8); Stenvert bladzijde 54-55.  
 
 
De eerste "wen-ochtend' is alweer achter de rug. Voor sommigen best spannend, maar we kregen allemaal enthousiaste 
reacties terug! Dinsdagmorgen nog een keer........ 
 
De weersvoorspellingen voor volgende week beloven érg warm weer......, wellicht passen wij ons middagprogramma daar op 
aan: waterpret!!!!   
 
 

                                                     
                                                                                                                                                                      
                                                                      
Vriendelijke groetjes; Paula, Paul, Elly en Peggy 
 
 
                                                                                    
 
 
  
                                                                                       
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      
 
 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
      
                                                                     
  
 
 
 
 


