
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 maart, jaargang 2017/2018, nummer 25 
 
 

Agenda 
 
vrijdag 16 maart 2018 :  weeksluiting om 14.15 uur  
zaterdag 17 maart 2018 :  Buitenwerkdag 9.00 uur – 12.30 uur gevolgd door een lunch!  
  Inschrijfformulier ligt op de koffietafel 
 
 
 

Weekbericht van het Team 
 
Tuinwerkdag 
Op 17 maart hebben we een tuinochtend op school. Vanaf 8.00 uur wordt er zand geschept en gereden,  
vanaf 9.00 uur gaan alle tuinactiviteiten beginnen. We sluiten de ochtend af met een gezamenlijke lunch. 
Er staan 7 mensen op de lijst, die zich al aangemeld hebben. Het is belangrijk dat er nog wat namen bij komen te staan, 
wil het voor iedereen leuk blijven om die ochtend mee te helpen. Het is een klus en met meer mensen gaat het sneller. 
We gaan aan het werk voor alle kinderen, ook voor jouw kind. Meld je je aan voor zaterdagochtend? De lijst ligt op de 
koffietafel.  
 
Open week 
De open week is bijna achter de rug. We hebben bezoek gehad van mensen met jonge kinderen. Het is altijd weer fijn 
om de school te mogen laten zien.  
 
Garderobe  
Het is al heel lang een wens om iets aan de kapstokken te doen. Zijn er ouders die mee willen helpen in een denkclubje 
hoe we het allemaal mooier voor elkaar kunnen krijgen? Zin om mee te doen? Graag een mailtje naar mij! 
directie@jenaplanepe.nl  
 
Fruit voor komende week 
- Galiameloen,  
- Sinaasappel,  
- Peer 
 
Fijn weekend allemaal, 
Janny  
 
 

Lentefeest 
  
Dit jaar is er op 20 april ons lentefeest. De voorbereidingen zijn al weer in volle  
gang. Het thema dit jaar is 
                          ‘De wereld rond in één dag.’ 
Ja, we leggen de lat hoog…..  
Terwijl we de wereld rond gaan, ontmoeten de kinderen en verschillende  
ouders elkaar en zo versterken we onze onderlinge banden. 
 
Welke ouder/verzorger durft het aan om de wereld rond te gaan in één dag?  
Wie helpt de kinderen aan een geweldige dag? 
Wie draait een workshop en laat de kinderen daarvan genieten? 
 
                                             Jij? 
 
De inschrijflijst hangt vanaf maandag bij de  
timmertafel in de hal.  
Deze lijst heeft al de nodige ideeën, maar heb  
je zelf een geweldig idee, dan is dat vaak mogelijk.  
 
Ouderraad ’t Hoge Land 
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Rekenen op ’t Hoge Land 
 
Afgelopen dinsdagavond, tijdens de open week van 't Hoge Land, was er een interessante bijeenkomst op school. De lezing 
of workshop (een leuke mix van beiden ;)) werd verzorgd door Jolanda Plesman van Rekenwijs. Het onderwerp was dan ook 
'rekenen'. Jolanda vertelde dat ze nauw bij het rekenonderwijs op school betrokken is en ondersteuning biedt aan het team. 
Daarnaast ging het over hoe onze kinderen het rekenen leren, waar je dit allemaal bij nodig hebt nu en in de toekomst en 
waar je het in de dagelijkse praktijk allemaal tegenkomt (bij het koken, in de supermarkt, als je met de trein reist etc. etc.). 
Door middel van leuke filmpjes en grappige voorbeelden vertelde Jolanda hoe belangrijk het rekenen voor kinderen is.  
Ze gaf verschillende tips over hoe je spelenderwijs ook thuis bezig kan zijn met rekenen en je kind kan helpen hiermee, op 
een hele leuke manier. Ook had Jolanda verschillende spelletjes mee als voorbeeld. De avond werd afgesloten met een 
gezellig potje 'burenbingo', erg leuk! 
Ik vond het een hele interessante avond om bij te wonen, leuk om te horen hoe de kinderen leren en hoe ik als ouder hierbij 
op een leuke manier kan helpen en meedoen. 
 
Melle de Vos 
 
 

Geslaagde schaatslessen in de Scheg 
 

Afgelopen weken hebben de 
kinderen uit groep 5 tot en met 
8 weer op woensdagmiddag 
schaatslessen in de Scheg 
gehad. De kinderen hebben 
geleerd te vallen (echt waar), te 
steppen (ook echt waar), pootje 
over, armbewegingen tijdens 
het schaatsen, bukken en 
springen op het ijs en natuurlijk 
vooral hoe je goed moet 
afzetten en je schaats moet 
optillen en neerzetten. Na 4 
lessen zijn alle kinderen enorm 
vooruit gegaan met het 
schaatsen en kreeg iedereen 
een schaatscertificaat.  

Alle ouders die gereden hebben, bedankt voor jullie hulp!  
Dit was tevens het laatste jaar dat ik het schaatsen kon organiseren omdat we na dit schooljaar afscheid nemen 
van de basisschool. Het zou erg fijn zijn als iemand de organisatie van mij wil overnemen. Wat houdt het in: 
opgavelijsten voor de kinderen maken, opgeven bij de Scheg en een rijschema voor de auto’s maken. Dat valt 
reuze mee en hiermee hebben de kinderen een enorm leuke, sportieve en leerzame schaatstijd.  
Wil je meer weten neem dan even contact met me op: wilma. aalderink@gmail.com of 06-55427798. 
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Kiddo’s – peuteropvang en 
buitenschoolse opvang 
 

 
Deze week zijn de peuters begonnen met het thema 'ik en jij/familie'. We beginnen bij onszelf. 
Hoe zien we eruit? We bekijken onszelf in een spiegeltje. Waar zitten onze ogen? En wat voor 
een kleur ogen hebben we? Waar zit onze mond? Daar hoort ook een liedje bij. Dat liedje is 'dit 
zijn mijn wangetjes'. Vraag het maar aan je kind. Ze kunnen het al goed zingen.  
Woensdag zijn we begonnen om je gezicht te tekenen. Kijk maar eens op onze deur om te zien 
hoe mooi onze peuters dat kunnen!!! We zijn heel erg trots.  
Vanaf volgende week speelt Anemoon bij de Toverhoed. Ze is al bijna 4 jaar. Wij wensen haar 
heel veel plezier! 

 
Bij de BSO zijn we heel trots op onze zelf versierde paastak. Van klei hebben we paashangers gemaakt, geverfd en 
opgehangen. Het is een prachtig resultaat geworden. 
 
 
Fijn weekend allemaal! 
Team Kiddo’s 
 
 
 

De Toverhoed 
 
Hoera Jurre is 5 jaar! Van harte gefeliciteerd Jurre!  
 
Deze week hebben we het veel gehad over afval scheiden; wat gebeurd er met het afval? 
Waarom moeten we het scheiden? We hebben hier over gepraat en we hebben er filmpjes over 
gekeken. We scheiden nu met het fruit eten ons afval, we hebben een bak voor plastic en voor 
restafval. Ook hebben we op maandagmiddag afval geraapt in de buurt. We hebben een 
kunstwerk gemaakt van plastic. Op de viering hebben we ons kunstwerk laten zien en we hebben 
verteld wat er met plastic gebeurd nadat het is opgehaald.  
 
We hebben 2 nieuwe monsters in de stamgroep; een letterleeuw en 

een woordendraak. De letterleeuw leert ons nieuwe letters en oefent 
de letters en de woordendraak is dol op mooie en bijzondere woorden. Hij bewaard ze allemaal in 
zijn schatkist. De letterleeuw heeft ons nu de letter h geleerd, kinderen mogen weer spullen 
meenemen van thuis voor op de letterkast.  
 
We zijn gestart met lezen! Deze week hadden we een oma en een ouder die met een aantal 
kinderen uit groep 2 heeft gelezen, hartstikke leuk. We zijn blij met de aanmeldingen voor 
leesondersteuning. Er is nog plek voor meer ouders/opa ’s of oma’s die met de kinderen willen 
lezen; samenlezen uit een boekje of lekker voorlezen uit een mooi prentenboek. Geef aan wanneer je 
kunt en dan plannen we je in! 
 
Met Engels leren we woorden die te maken hebben met het voorjaar. Woorden die we nu oefenen zijn: 
birds, butterfly, daffodil, flower, frog, tree.  
En daar past het liedje I like the flowers ook goed bij.  
 
I like the flowers 
I like the daffodils 
I like the mountains 
I like the green hills 
I like the fire stone 
I like to walk alone 
Du waka du waka du waka du 
Waka du 
 
We hebben al een aantal mooie spelletjes gekregen,  
hartelijk bedankt! Tijdens het kiezen hebben we deze  
week al leuke spelletjes kunnen spelen.  
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Met gym hebben we geoefend met diepspringen  van een kast), rollen op een schuin vlak, klimmen en glijden en touwtje 
springen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Volgende week starten we met ons nieuwe thema. Het thema is ruimte, omgeving en landschap. We zoomen in op onze wijk. 
Wat gebeurt er allemaal in onze straat, wie werken er allemaal in onze straat? Wat vind je in onze wijk? Hoe kom je van huis 
naar school? En we gaan het hebben over kaarten en plattegronden.  
 
Een aantal Toverhoedjes hebben een brief meegekregen over logopedische 
screening, het is de bedoeling dat de brieven voor vrijdag 16 maart ingeleverd 
worden bij de stamgroepleiders. Het gaat om kinderen die geboren zijn tussen 
01-07-2012 en 01-07-2013. 
 
Fijn weekend,  
Rowena, Leonie en Hester 
 
 

Groep 5 op donderdagmiddag 
 
Joepie! De film over de Olympische Spelen is af! We hebben er met elkaar van kunnen genieten. Volgende week zullen we hem 
ook in de viering laten zien.  
Om elkaar weer even te ontmoeten en spreken na de vakantie, hebben we het spel 'wat ben ik?' gedaan. Iedereen kreeg een 
plaatje op zijn/haar rug en moest door middel van vragen stellen erachter komen wat ze waren. Tussen de buien door zijn we 
ook nog even naar buiten geweest.  
Er zijn nieuwe tafelgroepjes gemaakt. Binnen de nieuwe groepjes hebben de kinderen muziek gemaakt. Iedereen zocht een 
stuk afval uit waarop een ritme te maken was. Samen bedachten ze een zin waarop het ritme gemaakt kon worden, het klonk 
erg leuk.  
 
Fijn weekend! 
Laura 
 
 

Wolkenwoud 
  
Na de vakantie was het weer even wennen! Er waren veel veranderingen. 
Een nieuwe stamgroepleidster, twee nieuwe kinderen. We wensen Astrid, 
Luca en Sammy-Jo veel plezier in Wolkenwoud!  
Maandag zijn we ook gestart met een nieuw thema, er is meteen hard 
gewerkt aan het project afval. Er zijn prachtige dingen gecreëerd.  
Donderdag hebben we het met nieuwsbegrip gehad over de week zonder 
vlees. We hebben het gehad over het nut van voorkennis ophalen voordat 
je een tekst gaat lezen. Waar denk je dat de tekst over gaat? En wat weet 
je hier al van? Als je eerst bedenkt wat je al weet, begrijp je de tekst vaak 
beter.  
Met rekenen heeft groep 5 het gehad over schattend rekenen. Groep 4 is 
hard aan het oefenen met de tafels en groep 3 is aan het aanvullen tot 10. 
Ook probeert groep 3 steeds meer sommen zonder het rekenrek op te 
lossen, kijken naar het rek mag nog wel!  

 
Fijn weekend allemaal! 
Astrid en Laura 
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Sterrenhemel 
 
We hebben een heel fijne week gehad. Na de 
vakantie komen er veel verhalen, zo leuk.  
We begonnen de maandag met een kring en 
een openingsviering over duurzaamheid. 
  
Deze week en komende week hebben we het 
en werken we over duurzaamheid. Een breed 
onderwerp wat echt heel enthousiast werd 
opgepakt door de kinderen. We hebben elke 
dag volop gewerkt maar ook met elkaar 
gesproken over dit thema zoals:  wat kun jij 
veranderen of doen om meer duurzaam te 
leven? 
Er is gerecycled met materialen, nieuwe dingen 
zijn ontdekt en gemaakt. In de viering van 
vrijdag zijn de gemaakte voorwerpen getoond. 
Zo was er een modeshow (zie ook foto) en er 
waren muziekinstrumenten. Ook is er een schilderij tentoongesteld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Simon is helaas opnieuw ziek geworden in de vakantie. Heel vervelend voor je Simon. We hopen dat je gauw helemaal hersteld 
terugkomt. Ook Beatrice, Chanella en Ruben waren niet lekker.  
 
We zijn gestart met het werken in het portfolio. De kinderen hebben hier zelf ook een aandeel in. 
 
Met nieuwsbegrip oefenden de kinderen het voorspellen van een tekst aan de hand van titel, kopjes en foto’s. Het onderwerp 
was de vleesloze week, ook een vorm van duurzaam handelen. 
 
In de gymzaal konden we oefenen met air hockey, met balanceren, touwtje springen en de hoepel hanteren. Ook deden we 
monsterbal (zonder een monster). 
 
Het voetbal toernooi komt eraan en verschillende kinderen uit onze groep doen mee. Op 11 april spelen de jongens bij KCVO 
en op 16 mei spelen de meisjes bij s.v. Wissel. We zijn op zoek naar begeleiding van ouders. Denken jullie er alvast over na? 
 
Op ons prikbord hangen de namen lijsten met de data van het schoolvoetbal toernooi. 
 
Groep 3:  
Met rekenen werken we aan splitsen en +1 +2 en omdraai sommen. Kom gerust eens kijken in het rekenboek hoe dit 
eruitziet. Met Leeslijn werken we naast begrijpend lezen ook aan oefeningen om woorden te herkennen. Ook doen we 
geregeld een kort dictee, zo oefenen de kinderen in het schrijven van woorden.  
Samen thuis lezen én voorlezen helpt enorm om de leesvaardigheid te vergroten. 
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Groep 4:  
Met rekenen maken we sprongen op de getallenlijn. Zo kun je + en – sommen oefenen. Bv een som als 5+4 kun je zo uit 
het hoofd uitrekenen, maar een som als 16+7=  dit gaat fijn en goed op de getallenlijn, eerst aanvullen tot 10 en dan nog 
3 erbij.	
Ook worden de keer sommen vaak herhaald. Volgende week gaan we wegen.	
Met spelling zijn we de klinkerdief woorden aan het oefenen; a - pen, we - gen, ra - men. 
 
Groep 5: 
Met spelling herhalen we de klinkerdief. Verza - melen, be - renhol, enz.  
Rekenen gaat over schatten, delen, rijgen en splitsen. Pittige stof. Volgende week gaan we wegen. 
 
Typetuin staat weer open.... oefenen dus maar  
 
Een goed weekend, 
Ragnhild en Helma 
 
 
 

De Boomhut 
 

 
We hebben allemaal erg genoten van een weekje vakantie, maar afgelopen 
maandag zijn we weer heerlijk gestart en zit de week er alweer op. Fijn dat iedereen 
weer beter is! 
 
We zijn maandag tijdens de openingsviering al 
gestart met het thema duurzaamheid. En man! 
Wat leeft het! Hartstikke gaaf om te zien dat 
kinderen onderweg van thuis naar school afval 
opruimen. Zo vond Suzanne een vol, en nog 
dicht, pak koffiemelk. Het was nog goed en zag 
er nog fris uit, even schoongemaakt en het staat 
nu bij ons in de koelkast! Sommige afval...hoef 
je dus niet weg te gooien. We hebben deze 
week ook geleerd wat er eigenlijk met het afval 
gebeurt nadat je het in de juiste afvalbak hebt 

gedaan. We hebben zelf ook afval gerecycled door er nieuwe, soms bruikbare, 
dingen van te maken. 
 
Tijdens onze projectmiddagen hebben we ook samen woorden bedacht die met duurzaamheid te maken hebben. Een 
lastig begrip, dus na mijn uitleg en een kort filmpje kwamen er nog veel meer woorden! Uitlaatgassen, recyclen, 
zonnepanelen en noem maar op.  
We hebben het gehad over de vervuiling van de oceaan en wat voor schade plastic kan toebrengen. De kinderen 
tekenenden hun eigen plastic soep oceaan. Hebben jullie ze zien hangen in de groep? 
We schreven ook teksten over afval. Wat doe jij allemaal al? Aankomende weken maken we de teksten af.  
We leerden ook een lied over de rommelruimrockers die je wellicht in de viering al gehoord hebt! 
 
Nieuwsbegrip ging deze week over ‘een week geen vlees eten’, wat heeft dit eigenlijk met duurzaamheid te maken? 
Waarom is vlees eten slecht voor ons milieu? 
Je merkt dat er al veel is geleerd en gemaakt over het thema!  
 

Afgelopen woensdag zijn we gestart met 
keuzewerk groepjes. Ouders doen met een klein 
groepje een activiteit. Het was prachtig! 
Debbie en Petra hadden thema duurzaamheid 
geïntegreerd met sport en samenspel. Buiten op 
het schoolplein werd er een fanatiek potje 
afvalestafette gespeeld. Kinderen brachten 
verschillend soort afval (chemies, gft, papier, 
plastic, glas, etc.) naar de juiste afvalbak. Wie 
heeft al eerst de vuilniszak leeg? 
 
Paula is met een groepje kinderen het dorp in 
gegaan om afval op te ruimen. Onvoorstelbaar 
wat er allemaal werd gevonden en wat een 
bewustwoording voor de kinderen. Twee grote 
vuilniszakken vol in een half uurtje.  
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Ik heb met een groepje een onderzoekje gedaan naar de verschillende soorten plastic en daarna bekeken welk plastic 
zonk en welk plastic bleef drijven.  
 

 
 

Al met al dus een zeer innoverende keuzewerkmiddag en de kinderen waren dolenthousiast! Debbie, Petra en Paula, 
bedankt voor jullie inzet! Wil je ook graag een activiteit doen? Je kunt dan gerust Debbie en Petra even vragen en zij 
kunnen je goed verder helpen! Er hangt ook een inschrijflijst op het prikbord in het halletje.  
 
Tijdens gym hebben we een balspel gedaan waarbij je je eigen matje moest verdedigen , of samen een dikke mat, met je 
handen. Je kon van alle kanten aangevallen worden door de bal. En later zelfs twee ballen. Als je af was, sloot je 
achteraan in de rij op de bank en kwam de eerste van de bank weer op dat plekje in het spel. Als iemand heel lang om 
de mat stond of juist niet, had ik daar natuurlijk een trucje voor J.  
Wie fietst er de volgende keer weer mee? Voor de vakantie ben ik niet gegaan, omdat er niemand mee komen fietsen. 
Het zou zo jammer zijn... 

Agenda komende weken:  
Vrijdag 16 maart: Er is geen schoolzwemmen. Wij zitten wel in de viering. Kom je kijken?  
Maandag 19 maart: Studiedag. Kinderen zijn vrij. 
 

Ik wens jullie allemaal een heel goed weekend en we zien elkaar maandag weer! 
Groetjes van Lisa  
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Poema’s en Coolstars 
 
Huiswerk 
Maandag 12 maart : Groep 7/8: Topotoets je eigen 15 doelen. 
Woensdag 14 maart :  Groep 7/8: Ontleden oefening 7 (LV vinden) 
 
Nieuwe vorm van werken in onze bovenbouw 
Afgelopen week zijn we begonnen met de nieuwe vorm in de bovenbouw, een extra ondersteuningsgroep. Kinderen uit 
de Coolstars en Poema's komen per dagdeel naar de nieuwe groep. Ze hebben een schema gekregen en hierop is te 
zien wanneer je naar de nieuwe groep mag. Ze nemen dan hun laatje met werk en weekplan mee. In deze groep krijgen 
ze dan een instructie van bijvoorbeeld rekenen in een kleinere groep. In de Coolstars en Poema's wordt op dat moment 
hetzelfde gedaan, ook in een kleinere groep. Zo is er veel aandacht voor het individuele kind. Met projectwerk op de 
maandag- en dinsdagmiddag zitten de kinderen ook verdeeld over de drie groepen. Soms mogen ze zelf kiezen, soms 
kiezen wij waar ze naar toe moeten.  
In het begin was het best spannend hoe alles zou lopen. Zouden de kinderen weten waar ze naar toe moeten? Hoe gaat 
het met de laatjes en hun werk? Maar na een paar dagen ging het prima. 
De kinderen weten heel goed waar ze naar toe moeten en ze doen dat snel, zodat er veel tijd over blijft om te werken en 
project te doen. De kinderen zien elkaar steeds in een andere samenstelling, met zowel kinderen uit de Poema's als uit 
de Coolstars. Dat is erg leuk.  
Voor mij (Mariska) was het ook omschakelen. Van de middenbouw naar de bovenbouw. De meeste kinderen ken ik en 
we konden samen zo oppakken waar we gebleven waren. Dat was erg fijn. Ik kijk uit naar deze tijd om met de kinderen 
te werken! 
 
Keuzewerk 
Blok 7 van keuzewerk is gestart! De moeder 
van Kim (Poema’s) leert de kinderen te 
werken met Excel, de vader van Floortje 
(Coolstars) heeft lekkere hapjes gekookt 
met de kinderen, Tim heeft een Engels boek 
gemaakt met de kinderen en ook werd er 
weer geschaakt.  
Peggy heeft 3D werkjes gemaakt met de 
kinderen en bij Nicolet werd er hard gesport 
tijdens keuzewerk sport&spel. Deze eerste 
donderdagmiddag na de vakantie was weer 
een geslaagde middag. 
 

   
Carla pas maar op, de kinderen leren erg snel werken met Excel. 
 
Lekker gymmen 
We hebben weer lekker gegymd deze week! Dinsdag hadden we een spelles en moesten we matten verdedigen. Veel 
gooien, mikken, ontwijken!  
Donderdag hebben we airhockey en monsterbal gespeeld. Ook leerden de kinderen o.a. trucjes, balanceren, springen 
en hoepel draaien in ons eigen gemaakte circus! Over de omgekeerde bank lopen lijkt zo simpel, maar gelukkig heb je 
hulpvaardige vrienden. 
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Een fijn en gezond weekend gewenst! 
Groetjes: Nicolet, Leonie, Peggy en stagiaires Nanda en Tim. 
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