
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 januari, jaargang 2017/2018, nummer 19 
 
 

Agenda 
 
vrijdag 26 januari 2018 :  weeksluiting 14.15 uur 
zaterdag 19 maart 2018 :  buitenwerkdag 9.00 uur – 12.30 uur gevolgd door een lunch! 
 
 
 

Weekbericht van het Team 
 
Bezoek uit Taiwan 
De komende week komen Professor Cheng en PhD Yungkang naar Nederland om Jenaplanscholen te  
bezoeken. Zij werken op de Universiteit van Taipei, waar we afgelopen zomer workshops gegeven hebben  
over Jenaplanonderwijs. Ze landen maandag en komen bij ons, op De ontdekking in Apeldoorn en ze gaan  
naar De Toermalijn in Lelystad. 
De week daarop komen Michelle en Julia. Zij zijn Masterstudenten aan de Universiteit. Michelle was onze  
trouwe gids in Taipei, ze heeft ons de hele week op sleeptouw genomen. Michelle doet haar master over  
jenaplanonderwijs in Nederland. Zij blijft langer, ze start op De Fenix in Gent, daarna komt ze naar Epe.  
Ik ben heel benieuwd hoe ze het in de praktijk gaan ervaren.  
 
Werkdruk 
Zoals bekend, is er sprake van een hoge werkdruk in het onderwijs. Ook bij ons is dat zo. Daarom hebben  
we Marian Koolhaas gevraagd om ons te helpen om de werkdruk naar beneden te krijgen. Marian kent ons,  
heeft haar kinderen bij ons op school gehad en weet wat jenaplanonderwijs is en vraagt van het team.  
Je zult haar regelmatig op school zien. Ze gaat op zoek naar items, waar winst te behalen is. We hebben  
het traject uitgesmeerd tot aan de zomervakantie, om het goed en duurzaam aan te pakken. Ons ziekte- 
verzuim ligt al een paar jaar onder 1%. Daar zijn we heel blij mee, dat willen we ook graag zo houden. 
 
Buitenwerkdag  
Noteren jullie allemaal 17 maart in je agenda? We willen voor de lente het schoolplein onderhanden nemen.  
Denk aan klimop snoeien met takkenschaar, de wilgentipi en het hek  
invlechten, onkruid wieden, de schooltuin voorbereiden, enz. Voor die tijd  
wordt het speelzand en valzand vervangen en aangevuld. Komen jullie  
meedoen? 
Behalve dat het heel fijn is voor de werkverdeling wanneer er veel deelnemers  
zijn, is het ook altijd heel gezellig en ontspannen. Ook kinderen helpen mee.  
We beginnen om 9 uur en we eindigen om 12.30 uur. We zorgen voor iets  
lekkers voor bij de koffie en natuurlijk hebben we daarna een heerlijke lunch.  
Margrete zal ons die dag begeleiden.  
Op de koffietafel komt een inschrijflijst voor die dag. Je mag mij natuurlijk ook  
een mail sturen, wanneer je komt helpen.  Komt allen! 
 
Fruit voor komende week 
1. Meloen (cantaloupe) 
2. Tomaat 
3. Mango 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Fijn weekend allemaal,  
Janny   
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Kiddo’s – peuteropvang en 
buitenschoolse opvang 
 

 
De peuters zijn begonnen met het thema ‘Kleuren en vormen’. Er zijn al een aantal kinderen die de 
kleuren kennen. Zelfs in het Engels! 
De peuters hebben de kleuren in het lokaal gezocht. Rood rood, ik heb geen rood, ik moet nog rood 
gaan zoeken, hier in alle hoeken, rood rood rood.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denken jullie allemaal aan het invullen van de lijst op de gang voor de oudergesprekken?  
 
De BSO-kinderen zijn afgelopen week druk bezig geweest voor de vogels. Ze hebben poppetjes gemaakt van netjes pinda’s en 
er armen en benen aangeregen. Met een leuk resultaat! 
 
Fijn weekend, 
Team Kiddo’s 
 
 
 

De Toverhoed 
 
 
Deze week hebben we een nieuwe letter geleerd. De letter f van 
feest. De kinderen mogen spullen meenemen met de letter. Met 
woordenschat hebben we het woord kleding aangeleerd. Daarbij 
hebben we het gehad over alle kledingstukken die te maken hebben 
met de bruiloft. We mochten de bruidsjapon en het trouwpak van 
Nicolet en Gert-Jan lenen om te bekijken. De stamgroep is al steeds 
meer in de sfeer van ons nieuwe thema ‘de bruiloft’. We hebben al 
prachtige foto’s ontvangen, die staan in toverhoed rood. En er hangen 
al een aantal mooie trouwjurken.  
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Ook met keuzewerk zijn we al aan de slag geweest. We 
hebben bruidssluiers gemaakt waarmee de kinderen 
vervolgens op de foto mochten. Er werd gedanst en er 
werd een bruidegom geknutseld. Op donderdag hadden 
we weer keuzewerk, we gingen corsages maken. Naast 
het keuzewerk op maandag mogen jullie ook door de 
week komen om een activiteit met de kinderen te doen. 
Overleg dit even met een van ons.  
 
We kunnen nog steeds spullen gebruiken voor het thema. 
Heeft er nog iemand mooie jurken en pakken 
(vlinderstrikken, jasjes ed) die we kunnen gebruiken voor 
het verkleden? We willen graag een bruidswinkel inrichten in de kleine wereld.  
 
We zijn begonnen met de taalboeken. Deze keer maken we een verhaal over ‘later als ik groot 
ben’; Waar woon je later? Met wie ? Wil je trouwen? Heb je huisdieren? Ook werken we aan 
talentformulieren voor in de rapportfolio’s. De kinderen vertellen wat ze allemaal al weten over 
bruiloften en wat ze nog willen leren deze periode.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dit zijn de corsages die de kinderen met Aline hebben gemaakt. De bloemen mochten mee naar huis. De omhulsels 
bewaren we nog even op school.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Groep 2 heeft weer uit de cito boekjes gewerkt. De meeste cito’s zijn nu klaar. Kinderen die ziek zijn geweest moeten 
nog sommige gedeeltes afmaken. We kunnen nu weer over tot de orde van de dag en lekker verder gaan met ons 
thema. 
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Afgelopen woensdag hebben Rowena en Hester de  cursus 
‘Met sprongen vooruit’ afgerond. We hebben veel geleerd en 
inspiratie opgedaan om het rekenonderwijs beter en leuker te 
maken. We hebben nieuwe materialen besteld die we 
gebruiken voor uitleg in de 
kring en waar de kinderen 
ook mee kunnen werken in 
de rekenhoek.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Maandagmorgen heeft Rowena wat andere taken te doen. Mariëlla vervangt 
haar deze morgen. Toverhoed geel heeft Leonie en Toverhoed rood heeft Mariëlla.  
 
Een fijn weekend,  
Rowena, Leonie en Hester  
 
 
 

Groep 5 op donderdagmiddag 
 
Deze donderdag had Lyan (stagiair van de Boomhut) voorbereid. Ze had een spannende zoektocht door de prehistorie 
gemaakt. Er was iemand overleden, maar waar aan?  
De kinderen kregen in groepjes een enveloppe met verschillende bronnen met informatie erin. Zo zat er een grottekening in, 
een plaatje van een ouderwetse boerderij, een stukje getypt uit een dagboek, een stukje bot, enz.  
In de kring werden alle bronnen besproken, want klopte alle informatie wel? Het stukje uit het dagboek bijvoorbeeld, was dat 
wel echt? Nee want in die tijd konden ze nog helemaal niet schrijven, laat staan typen! Maar de plaatjes van de grottekeningen 
konden wel echt zijn. En het stukje bot? Of stukje slagtand, wat sommige kinderen dachten? Dat was gewoon een stukje van 
een hondenbot, ook niet echt dus! Maar de besjes, die ze ook hadden gekregen, ja die aten ze vroeger echt.  
Het was uiteindelijk een verkeerde bes die fataal was geworden.  
De kinderen hebben ook nog even ervaren hoe het leven was, als je elkaar niet kon verstaan. Doormiddel van uitbeelden en 
tekenen moesten ze iets kenbaar maken. Best lastig hoor! 
Aan het einde van de middag hebben we nog even buiten uitgewaaid.  
 
Groetjes, 
Laura 
 
 
 

Wolkenwoud 
  
Maandag begonnen we met even fijn spelen. Ondertussen worden dan de 
weekend verhalen aan elkaar verteld. Het is fijn om dit met elkaar te doen. 
Daarna natuurlijk kan het werk. ´s Middags hebben we het thema tijd 
verder opgepakt. We hebben het gehad over de grotten van Lascaux en 
grottekeningen. Hoe deden de mensen dat toen? Waar tekenden ze mee? 
En hoe leefden de mensen toen? We hebben natuurlijk daarna een 
grottekening gemaakt. Eerst je papier verkreukelen, een grotondergrond 
is immers ook niet glad, en daarna met wasco tekeningen maken die ze 
toen ook maakten. Ook moest er nog op de kleuren gelet worden. Ze 
hangen in de hal alsof je door een grot loopt. 
 
Dinsdag hebben we na het Avi lezen gegymd. We kregen van Henk 
Liefers een atletiekles. Fanatiek hardlopen, spellen doen, en als afsluiting 
een estafette. Volgende week komt hij ons nog een les geven. ´s Middags 

hebben we het weer over de steentijd gehad. We hebben een filmpje bekeken hoe het ging met de jagers en boeren. 
Wat deden ze allemaal en met welke werktuigen? Ze moesten goed kijken, want daarna moesten ze in 2 tallen bij een 

Het	is	niet	alleen	maar	jurken	en	
tule,	we	hebben	ook	nog	stoere	
mannen.		
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woordenschatwoord een tekening maken. De woorden hangen weer in de boom te pronken. Wat zijn ze mooi geworden. 
En wat hebben de kinderen goed gezocht wat het woord betekende. Op de computer, in boeken en aan elkaar vragen.  
 
Woensdag zijn we begonnen met Cito. Groep 3 heeft het eerste deel van 
spelling gehad. Verder hebben ze fijn gewerkt. 
 
Donderdag hebben we geen avi lezen gedaan. In plaats daarvan hebben groep 
4 en 5 een start gemaakt met cito begrijpend lezen. De kinderen uit groep drie 
werken met een dagtaak, dit doen ze al zo goed! 
Aan het einde van de ochtend hebben we papieren bootjes gevouwen en zijn we 
naar buiten gegaan. Buiten hebben we gekeken en gevoeld waar de wind 
vandaan kwam en welke kant de wind op ging. Zo hebben we bepaald aan 
welke kant van de plas we de bootjes te water konden laten. Terug binnen 
hebben we op het bord nog een tekening gemaakt van waar de wind vandaan 
kwam en welke kant de wind op ging. Welke kant waait een ballon op? Hoe 
staan de golven in een plas? Welke kant zou een boom op kunnen vallen? Hoe 
gaat het fietsen heel makkelijk? En hoe heel moeilijk? Welke kant waaien je 
haren op? En als je je omdraait? Het was een gezellige afsluiting van de 
ochtend.     
 
De derdejaars hebben deze week de sch herhaald. En ze hebben het eerste deel van cito spelling gemaakt. Met 
rekenen hebben we cijfers geschreven, want hoe schrijf je een 5 goed? En we hebben getallen gesplitst.  
 
De vierdejaars zijn met spelling bezig geweest met de aai,ooi,oei. Je hoort de j maar schrijft de i. Met rekenen hebben 
we tafels geoefend. Van 1,2,3,4,5,10. Dit is ook leuk om thuis te doen. We hebben het erover gehad waar je allemaal 
thuis een tafelkaart op kan hangen om ze te oefenen, zoals op de wc. Ook hebben we cijfers bekeken, want het 
schrijven is soms best nog lastig.  
 
De vijfdejaars zijn met spelling bezig geweest met de aai,ooi,oei. Net als de 4e jaars alleen dan met andere woorden. 
Met rekenen hebben we een cijferdictee gedaan, springen met sprongen van 100, tafels over het tiental met splitsen 
(2x34=).   
Wie kan er mee fietsen dinsdag naar gym? 
Er zijn nieuwe Avi groepjes gemaakt. Ook groep 3 gaat nu in een groepje lezen.  Zijn er nog ouders die op 
dinsdag of donderdag ochtend 20 minuten kunnen lezen met een groepje? 
Met project gaan we bezig om ons eigen dorp te bouwen uit de steentijd. We verzamelen spullen daarvoor. Als je thuis 
iets hebt zoals kleine stenen, stukjes leer, ect....wij zijn er blij mee.  
 
Fijn weekend, 
Laura en Mariska 
 
 

Sterrenhemel 
 

Maandag begonnen we de week met spel. Met elkaar wordt er getest,  gebouwd of 
getekend. Met het project zijn we gestart met het thema tijd. We hebben het over 
de  jagers en boeren, van zo'n 10.000  jaar geleden. We bekeken filmpjes en 
praatten over de verschillen nu en toen. Ook keken we naar grottekeningen. In 
tweetal zijn woordenschat kaartjes gemaakt. Ze hangen bij de thema tafel bij de 
ingang. 
Met tekenen zijn we in de grot gaan tekenen.... opdracht; plak tekenvel onder je 
tafeltje en maak een grottekening met wasco.  
Volgende week gaan we een dorp uit de steentijd maken, hier voor zoeken we 
materialen, denk aan steentjes, wol, stof...een echt dierenvelletje... 
 
Alle kinderen zijn getoetst om het leesniveau te weten. Vanaf dansdag lezen de 
kinderen nu of met andere kinderen of stil omdat ze een bepaald leesniveau 
hebben behaald. Ook de kinderen van groep 3 lezen nu in een klein groepje. Als je 
als ouder wilt meelezen... kom dan even bij ons. 
 
Esther heeft woensdag gekookt. De kook-kinderen maakten 3 in de pan. Ook 
typten ze het recept. Deze ontvangen de kinderen op papier. Vrijdag is Rina gestart 
met punniken. Deze 2 activiteiten doen we in keuzewerktijd. Graag willen we ook 
met techniek aan de gang. Welke ouder wil een paar keer met techniek aan de 
gang. Je hoeft zeker geen lange tijd beschikbaar te zijn, een paar keer is al heel 
fijn.  
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Maandag hebben we een Engelse kring. Daarna gaan we met gedichten aan de gang. Het is de week van de poezie.  
 
In plaats van nieuwsbegrip maakten de kinderen van groep 4 en 5 de Cito begrijpend lezen toets. Zij werken er twee 
keer 35 minuten aan in alle rust. Het was fijn dat het zo stil in de klas kon zijn zodat iedereen zich goed kon 
concentreren.  
 
Volgende week graag weer de fiets mee en de juiste gymkleding. We zullen een speciale atletiekles krijgen.  
 
 

 
 
 

Groep 3:  
De groep 3 kinderen werken steeds zelfstandiger. Er is nu elke dag een dagtaak. Ook wordt er al langer aan een taak 
gewerkt. Willen jullie thuis elke dag even lezen en voorlezen. Als je een boekje van onze methode wilt lenen, is dit prima 
hoor! Vraag ons gerust. 
 
Groep 4:  
We werken aan de aai-ooi-oei. Met rekenen komen de x sommen terug. Nu niet alleen als 2+2+2 is 3x2. Maar ook in 
tabelvorm. 10 x2 =  de helft is... 1x meer is. Dit is nog even wennen voor de kinderen. 
 
Groep 5: 
Met spelling zijn we de aai/ooi/oei, klinkerdief en dubbelzetter aan het oefenen. Met rekenen werken we aan de sommen tot 
1000. 
 
Fijn weekend. 
Ragnhild en Helma 
 
 
 

De Boomhut 
 

 
Gym 
Afgelopen dinsdag hebben we tijdens gym 
atletiek les gekregen van de vereniging 
Cialfo. Veel kinderen uit de groep zitten op 
atletiek dus zij konden goed helpen. 
Komende twee weken komen ze weer! 
Yes! 
 
Project 
Waarschijnlijk hebben jullie er al van alles 
over gehoord en gezien, maar wij stappen 
terug in de tijd van de Prehistorie en 
duiken in de rol van jagers en boeren.  
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Gaaf dat de kinderen spullen van huis mee nemen, het onderwerp leeft!  
Maandag hebben we geleerd dat grotschilderingen werden gebruikt om verhalen te 
vertellen.  
Ik vertelde over de grot van Lascaux, we bekeken de schilderingen. Wat was er 
voornamelijk te zien? Dieren, welke leefde er in die tijd? 
Er ontstond een mooi gesprek. Aan de ene kant is het zielig dat we jagen, maar aan de 
andere kant moesten de jagers overleven. Nu kun je er zelf voor kiezen om wel of geen 
vlees te eten, want er zijn zoveel vervangers.  We maakten zelf grottekeningen en 
ervaarden hoe het was om dat te doen. Nova zit in de grot en maakt tekenen met haar 
hakbijl.  
 

Ook weten de kinderen nu hoe de tijd van 
jagers over ging in de tijd van de 
boeren…vraag maar eensJ. 
Dinsdag hebben we geleerd over het leven 
van jagers en boeren. We maakten al een 
woordweb met allemaal dingen die te 
maken hebben met een prehistorische dorp. 
Waarom is de vijver dan nodig? Hoe 
houden ze zich warm? Waar werd die 
kleding van gemaakt? Er werd al van alles 
benoemt, put voor water, verschillende 
stammen, etc. We gingen in groepjes uiteen 
en er werden sieraden, speren en 
handbijlen gemaakt. Joris en Timber 
zorgden voor het kampvuur. Komende 
weken gaan we bezig met het maken van 
een Prehistorisch dorp.  
 
Kiva 
We hebben de verschillende rollen tijdens pestsituaties nog eens herhaald. 
Merel en Vera beelden verschillende situaties uit en we legden het rollenspel 
steeds stil om de situatie in kaart te brengen. Wat gebeurt hier? Hoe voelt het 
slachtoffer zich nu? Waar zie je dat aan? Wat kan het slachtoffer nu het best 
doen? Maar ook: hoe kunnen we de pester stoppen?  
Huub deed bij mij voor wat hij tegen mij zou zeggen als ik een pester zou zijn; 
wil je stoppen, want wij hebben daar last van en je maakt mensen verdrietig. 
Dat is natuurlijk heel mooi en goed, maar mijn antwoord was; NEE, ik pak jou 

er ook bij en je mag niks tegen de juf zeggen want anders ga ik na schooltijd verder. Ik ging dus best ver en lokte 
reacties uit. We kwamen tot de conclusie dat het altijd het beste is om de dingen tegen de juf te zeggen, want die er zijn 
om dingen op te lossen. Ook werd er nog benoemd dat deze dingen gelukkig niet zullen gebeuren.  
 
Daarna vroeg ik de kinderen wie er allemaal tegen pesten zijn? Wij zorgen ervoor dat iedereen het fijn heeft op school en 
maakten anti pest borden om duidelijk te maken dat wij tegen pesten zijn. De foto hangt ook in de groep.  
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We bespraken ook het verschil tussen pesten en plagen. Bij pesten vindt de ander het niet leuk en het pesten gebeurt 
vaker. Bij plagen vindt de ander het wel leuk en dat gebeurt niet vaker.  
Timber gaf een mooi voorbeeld en zei dat plagen een soort ‘prank’ is. En dat klopt natuurlijk. Helemaal van deze tijd! J  
 
Agenda komende weken: 
Cito J vroeg naar bed en lekker uitrusten! 
 
Fijn weekend alvast. Tot maandag! Groetjes van Lisa 
 
 
 

Poema’s en Coolstars 
 
Huiswerk 
Maandag 22 jan : Groep 6/7/8: Neem een (kranten-)artikel mee waarin cijfers genoemd worden.  
  Tip: Financiële deel? 
Woensdag 24 jan : Groep 7/8: Ontleden oefening 1 (zinnen verdelen in zinsdelen) 
 
Toetsen 
We zijn weer aan het toetsen. De AVI's en DMT's zijn al afgenomen en de 
komende week zijn begrijpend lezen en spelling aan de beurt. Wat is het 
toch mooi dat we de toetsen op het individuele niveau van het kind 
aanpassen, helaas geeft dat ook deze stapel verschillende toetsen als 
resultaat. Als je ons aan het kopieerapparaat gezien hebt, dan weet je nu 
waar dat voor was.  
Een spannende periode, maar iedereen zal vast en zeker zijn best doen! 
    
 
 

Project 
De Romeinen en Grieken, 
maar ook monniken en 
ridders komen deze weken 
vanuit de geschiedenis 
even langs in onze 
lokalen. We gaan terug in de tijd! En niet een klein beetje ook. In de 
groep hebben we het gehad over hoe het jou lijkt om in de tijd van de 
Grieken en Romeinen te wonen. Sommige kinderen leek het erg leuk! 
Tenminste niet zo saai als in deze eeuw, er gebeurde zoveel! Andere 
kinderen zagen het niet echt zitten dat je vader jou zomaar kon 
verkopen als slaaf!  
Ook de tijd van de steden & staten wordt binnenkort besproken.  

We werken toe naar een groepsviering op 16 februari, waarin we verschillende dingen zullen showen, stukjes zullen 
uitspelen of verhalen vertellen die horen bij deze drie tijdvakken. Komen jullie allemaal kijken? 
 
Verborgen liefde 
Onze  tekstopdracht ging deze week over onze verborgen liefdes. Een liefde voor het tosti-ijzer of voor je lieve knuffel 
bijvoorbeeld. Ook kwam de playstation en een kip voorbij! 
De mooie teksten zullen weer in de groepen te lezen zijn. 
 
Groep 8 aan de macht! 
We zijn eruit! Groep 8 heeft er voor gekozen om het volgende voorstel rondom leefbaarheid in Epe in te brengen op 1 
februari in het gemeentehuis: 
 

“Een speciale ouderen-brievenbus om oudere mensen een kaart, tekening of brief te kunnen sturen”. 
 
Dit omdat ouderen zich vaak alleen voelen en ze zo weten dat er nog veel mensen zijn die aan hen denken én omdat het 
leuk en goed is om iets voor een ander te betekenen.  
We zijn benieuwd of ons voorstel de beste zal gaan worden! 
 
Groetjes: Nicolet, Leonie. Peggy en stagiaires Nanda en Tim. 
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Foto’s van de viering op 20 januari 2018 
 
 

 
 
 

Heel veel kinderen zijn 4 geworden en mochten naar de Toverhoed, vandaag werden ze voorgesteld. Ook andere 
kinderen die hier nieuw op school zijn gekomen, werden welkom geheten op onze school. 
Een aantal kinderen van de boomhut lazen hun vakantieverhaal voor en Coolstars gaven hun verborgen liefdes prijs. De 
Poema’s lieten een levend schaakspel zien. 
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