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Agenda  
 
29 maart  Schoolvoetbaltoernooi groep 7 en 8 
Zie voor groepsactiviteiten info op Parro. 
 
 

Bericht van het team 
 
Rapportfolio’s en gesprekken 
Wat is er weer veel energie in gestoken en wat zagen ze er weer mooi uit: de rapportfolio’s.  
Echt een map om trots op te zijn. De kinderen hebben hard gewerkt voor een zo goed mogelijk resultaat.  
De meeste rapportfoliogesprekken zijn nu geweest. Tof om te zien hoe we dat als Jenaplanschool doen: met ouders en 
kinderen erbij. Op naar het volgende rapportfolio. Iedereen veel succes gewenst de komende periode tot eind van het 
schooljaar. 
 
Voorleeswedstrijd 
In de bibliotheek vond de jaarlijkse voorleeswedstrijd met andere basisscholen plaats. Voor onze school deed Sam Hup 
mee. En wat deed hij het goed. Hij haalde de tweede plaats. De Poema’s hadden vol trots een origineel spandoek 
gemaakt. Er stond op: Hup Hup Sam Hup! 
 
Taalstrijd op de Noordgouw 
Nog een wedstrijd waar de bovenbouw van onze school aan meedeed: de Taalstrijd op de Noordgouw. Op woensdag 15 
februari zat de aula daar vol met scholenteams. Na een spannende strijd kreeg onze school de publieksprijs, omdat ons 
publiek hun team het allerfeestelijks hadden aangemoedigd. Dat wordt een middag gezellig bowlen.  
 
Schaaktoernooi 
Het kan niet op in de bovenbouw, want er was 
nog een wedstrijd met onze bovenbouwers: het  
jaarlijkse schaaktoernooi. Onder leiding van  
verschillende schaakmeesters en schaakjuffen  
hebben ze wekenlang goed geoefend op school. 
Voor sommigen was het hun eerste kennis- 
making met schaken. Anderen waren meer  
gevorderd. Onze twee teams deden hun uiterste 
best op het toernooi en zetten regelmatig hun  
tegenstanders schaakmat.  
 
Schoolvoetbaltoernooi 
En of dat allemaal nog niet genoeg is, wacht nu  
ook het schoolvoetbaltoernooi. We doen met  
maar liefst 5 teams mee. Tijdens de gymles zal  
Bas met de kinderen trainen en ook twee vaders zullen een training met de  
voetballers uit groep 7 en 8 gaan verzorgen. De wedstrijden zijn op woensdag- 
middag 29 maart bij Vios, 5 april bij KCVO en 19 april bij Wissel. Publiek is  
welkom! 
 
Project Romeinen 
De middenbouw is druk met het  
project Romeinen. Dat levert 
interessante activiteiten op. Op  
dinsdag 21 februari kwamen  
Bikkel en Been met de kinderen  
de Romeinse tijd tot leven wekken 
met spellen, verhalen, kleding en  
veel Romeinse materialen. Super  
leuk en interessant! 
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Dinosaurusmuseum 
In de onderbouw waren de kinderen bezig met het thema dinosaurussen. Er is 
een groot ei in de groep gevonden en de kinderen moesten raden welk dier er in 
zat. Een ranger kwam langs en het ei kwam uit. Zo ging ook dit thema voor de 
kinderen leven. Het resultaat was een mooi dinosaurusmuseum en enorm veel 
enthousiaste verhalen van de kinderen.  
 
Lentefeest 
Op donderdag 20 april houden we ons jaarlijkse Lentefeest. Het belooft een 
mooie dag vol leuke activiteiten te worden. Tijdens het Lentefeest kunnen we 
altijd veel hulp van ouders gebruiken. Dus hou donderdag 20 april vast vrij in de 
agenda en kom dan op ons Lentefeest helpen. 
 
Personeel 
Twee collega’s, Loes en Marit, hebben in februari aangegeven dat ze op onze school gaan stoppen als stamgroepleider. 
Dat vinden we heel erg jammer. Wij als collega’s, ouders en de kinderen zullen Loes en Marit gaan missen. Als school 
zijn we druk bezig om goede vervangers te vinden. Dat valt niet mee in een krappe arbeidsmarkt waar leerkrachten 
schaars zijn. Toch is het al deels gelukt met ingang van volgend schooljaar: Bo Margadant komt voor 5 dagen samen 
met Iris en Daphne in de Toverhoed. Ze heeft veel ervaring als kleuterjuf en met het Jenaplanonderwijs. Van harte 
welkom op onze school Bo! 
We zijn blij dat Romi weer herstellende is van haar operatie. Zij wil na de voorjaarsvakantie steeds meer taken in de 
Poema’s op zich nemen. Hopelijk laat haar gezondheid dat toe. Ook met Hester gaat het langzaamaan beter en gelukkig 
zien we haar weer steeds meer op school. Heel veel beterschap allebei. 
 

Actie voor aardbevingsslachtoffers 
Als school hebben we een actie gehouden voor de aardbevingsslachtoffers in Turkije en Syrië. Ouders 
en kinderen hebben lege flessen verzameld en op school ingeleverd. Er stonden twee winkelwagens 
in de hal waar de flessen ingingen. Het ging superhard. Uiteindelijk hebben we donderdag 23 februari 
de lege flessen ingeleverd bij de Jumbo. De opbrengst is: 160 euro. Dat is geboekt op Giro 555. 
Iedereen die mee heeft geholpen, heel hartelijk dank.  
 
 
 
Johan 
 
 
 

 
 
 

 Kiddo’s – Peuteropvang en 
Buitenschoolse opvang  
 
 

 
De peuters van Kiddo’s zijn op dit moment bezig met het thema ‘wij vieren feest’. Een erg gezellig thema! Volgende 
week donderdag is al weer de afsluiting van het thema, en dat doen we samen met de ouders. Daarna is het weer tijd 
voor een nieuw thema. 
 
Bij de BSO hebben we iedere middag aan het einde van de middag een crackermoment. 
Even lekker wat drinken en een cracker eten als afsluiting. Onlangs hebben we, in plaats 
van de cracker, zelf gezonde wraps gemaakt. Iedereen mocht kiezen waarmee de wrap 
belegd zou worden. Kies je kipfilet, komkommer, sla of misschien wel avocado?! 
 
Groetjes, Team Kiddo’s 
 
 
  
 
 


