
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 april, jaargang 2017/2018, nummer 31 
 
 

Agenda 
 
Vrijdag 27 april:  Koningsdag en begin van de meivakantie! 
Maandag 21 mei: 2e Pinksterdag 
Dinsdag 22 mei: Studiedag team, kinderen vrij 
Woensdag 23 mei: Studiedag team, kinderen vrij 
Donderdag 24 mei: Sportdag groep 7+8 
Donderdag 24 mei: Bovenbouwfeestavond!  
5 t/m 8 juni: Avond wandelvierdaagse!! 
 

Weekbericht van het Team 
 
Lentefeest 
Wat hebben we een fantastisch lentefeest achter de rug. Prachtig weer, mooie locatie, bijna 
iedereen kon het vinden, fantastische activiteiten: creatief, sportief, humoristisch, uitdagend… 
het was voor alle kinderen leuk om te doen. In het midden van het terrein werd goulash 
gemaakt en rondom het vuur werd door de kinderen gedanst. 
Ondertussen zijn de ouders aangekomen voor de gezamenlijke maaltijd. De lunch na de 
workshoprondes is ook altijd zo’n succes. Iedereen deelt zijn eten met iedereen. Het was een 
prachtig kleurrijk buffet. Hartige hapjes, pannenkoeken, fruit, wraps, broodjes, tomaatjes, 
wortel, komkommer en natuurlijk de heerlijke goulashsoep! Ondertussen had iedereen de 
schaduw opgezocht, want het was toch wel erg warm geworden. Vanwege het warme weer 
en het feit dat bij veel kinderen de energie op was, hebben we dit keer geen viering aan het 
einde uitgevoerd. Het aan elkaar laten zien wat er gedaan is, hebben we dit keer 
overgeslagen. Zeer tevreden zag je iedereen vertrekken.  
Met de ouderraad en het team hebben we het veld opgeruimd en de spullen mee naar school genomen. Mocht je nog 
iets kwijt zijn, we hebben alle overgebleven spullen op een tafel gelegd in de hal. 
Dank ouderraad en Peggy voor de enorme voorbereiding. Dank aan alle ouders voor het bedenken en het bemensen 
van de workshops en aan alle ouders die op de dag zelf meegeholpen hebben.  
 
En nu genieten van een mooi weekend! 
Janny  
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Kiddo’s – peuteropvang en 
buitenschoolse opvang 

Deze week hebben de peuters nog een keer alle dierennamen en de 
namen van hun baby's geoefend. En ook hebben we alle dieren-
geluiden erbij laten horen. We hebben hele grappige geluiden 
gehoord deze week! 
In de kring hebben we een dobbelsteen laten zien. Samen met de 
peuters hebben we alle stippen geteld. Later hebben we er een 
spelletje mee gedaan.  

 
Je gooit met de dobbelsteen, en zoek welke kleur ei 
erbij hoort. Sommige kinderen  
herkenden de stippen direct op papier en sommigen 
telden alles 1 voor 1.  
 
We hebben ook geoefend met sorteren.  
Een hele bak met eieren van dottie (uit het boek). 
Maar ze moeten even netjes 
worden neergelegd. Kunnen jullie helpen? 
Dat konden ze al heel goed. Veel kinderen wisten de 
kleuren nog en er werd  
ook meteen geteld. Vooral uitgedaagd of ze snel 
zagen of het er twee waren.  
En moet je dan nog tellen? Sommige kinderen wel en 
sommigen zagen het direct.  
 
Verder was het prachtig weer en hebben we heerlijk 
buiten gespeeld.  
Ook met krijt hebben we mooie tekeningen gemaakt. 
Vooral spinnen.  
 
Verder hebben we Dotties kuikens gelezen. Hier 
komen ook alle jonge dieren in voor en moesten we 
tellen. 
 
Later hebben nog een aantal kinderen een kuiken 
gemaakt met verf. 
 
Vergeten jullie je kind in de ochtend niet in te smeren 
als het warm is die dag. Wij gaan daar van uit tenzij 
je dit meldt. 
 
Fijn weekend! 
Team Kiddo’s 
 
 
 

De Toverhoed 
 
Dinsdag 24 april :   Mariella vervangt Rowena in Toverhoed rood 
Woensdag 25 april :  circus voorstelling bij de RSG van 10.00 tot 11.30 uur 
Vrijdag 27 april :  Koningsdag, kinderen vrij, aansluitend vakantie 
 
Deze week is Jolene 4 jaar geworden! Ze komt nu elke dag bij ons in Toverhoed geel. 
Gefeliciteerd Jolene en welkom bij de Toverhoed! 
 
Het is jullie vast niet ontgaan dat het kleuterplein er weer prachtig uitziet! Na schooltijd 
hebben we hard gewerkt aan het verkeersplein. De route is nu weer duidelijk zichtbaar, nog 
meer fiets- en karrenplezier voor de komende tijd! 
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We zijn deze week druk 
geweest met routes. De 
kinderen hebben de route van 
huis naar school getekend, 
waar kom je allemaal langs, 
wat zie je onderweg? Deze 
tekeningen komen in het 
rapportfolio. Ook hebben de 
kinderen hard gewerkt aan de 
taalopdrachten (hoe ontwikkelt 
een vlinder zich van eitje tot 
vlinder en een kikker van 
kikkerdril tot kikker). Er hangen 
al veel prachtige kunstwerken 
in de stamgroepen.  
 
De letterleeuw bracht weer een nieuwe letter mee, deze week hebben we de letter u geoefend. De letters r en u staan nu 
centraal.  
 
Met dit zonnige weer hangen de schaduwdoeken weer boven het kleine plein. Willen 
jullie zelf je kind ’s morgens voor schooltijd insmeren met zonnebrandcrème? Op de 
maandag en vrijdag smeren wij tussen de middag extra.  
Aanstaande woensdag gaan we naar een circusvoorstelling bij de RSG. Dit is van 
10.00 tot 11.30 uur. De leerlingen van de RSG hebben een voorstelling voorbereid 
waar wij naar gaan kijken.  
We hebben al veel rapportfolio's ontvangen. Maar we hebben ze nog niet allemaal. 
Zouden jullie het rapportfolio in willen leveren voor de mei vakantie? 
Na volgende week is het vakantie, jullie kunnen donderdag de gymkleren mee naar 
huis nemen om te wassen. 
 
Fijn weekend! 
Rowena, Hester, Leonie 
en stagiaires Emmely en Iris 
 

Groep 5 op donderdagmiddag 
 
Deze donderdag heeft Helma overgenomen. Er zijn twee prachtige boekpresentaties gegeven, een door Marte en de ander 
door Jenneke. Eind van de middag zijn de kinderen naar het Pelzerpark geweest, prachtig weer voor! 
 
Fijn weekend! 
Laura 
 
 

Wolkenwoud 
  
De week van het lentefeest. Leuk en voor sommige kinderen ook 
spannend. Om een beetje van de spanning weg te nemen, zijn de 
voorbereidingen voor het lentefeest maandagmiddag al gestart. Zo werd 
er vast kennis gemaakt met de groepje voor het lentefeest. Elk groepje 
maakte een vlag en elk kind maakte een paspoort voor het lentefeest. Het 
was supergezellig met iedereen in de grote hal. Dinsdag- en 
woensdagochtend maakte groep 8 de Iep-toets en daardoor hadden wij 
die ochtenden 2 bovenbouwers in de klas. Dat was gezellig en de 2 
dames konden ook goed helpen en uitleggen tijdens het werken aan de 
dagtaak. Bedankt Senna en Sophie! 
 
Voor het fietsen naar de gym hebben we een nieuwe gymrij. Willen jullie 
alsjeblieft af en toe controleren of de fiets nog harde banden heeft en of je 
kind zelf het slot open en dicht kan maken? We hebben echt iemand 

nodig die met ons meefietst naar de gymzaal. Het zijn telkens dezelfde ouders die zich op de ochtend zelf melden en 
meefietsen onder het mom van ‘als er niemand is dan doe ik het wel weer’ en op het allerlaatste moment nog afspraken 
verzetten. Heel fijn Fenja, Aartjan, Elijanne en Annemarie! Er komt een nieuw fietsrooster op het prikbord voor de 
periode van de meivakantie tot de zomervakantie. Wil je alsjeblieft kijken of het nu misschien wel lukt om een keer mee 
te fietsen?  
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Dinsdagmiddag hebben we in de speelzaal een rekencircuit gedaan: tafeldomino, het vliegenmepperspel, burenbingo, 
vrienden van 100-memory en het raketspel. 
Donderdag is er hard gewerkt door de kinderen fijn om te zien dat de werkhouding in de groep steeds beter wordt! Met 
nieuwsbegrip ging het over Koningsdag. In tweetallen hebben de kinderen de opdrachten gemaakt. Ze hebben vragen bij 
de tekst bedacht en gekeken of in de tekst ook het antwoord staat. Door deze vragen te stellen leer je de tekst beter 
begrijpen.  

 
Groep 3: 
Met rekenen blijven we de verliefde getallen, de (bijna) verdwijnsommen en de -1 en -2 sommen herhalen om ze zo 
goed mogelijk te automatiseren.Ook zijn we bezig geweest met het positioneren van getallen tot en met 100, wat komt er 
voor de 54? En welke getallen komen erachter?  
Met spelling staat de ei/ij centraal. Woorden met de ei of ij zijn weetwoorden.Je moet onthouden met welke ei je ze 
schrijft. Het ei-verhaal maakt het onthouden een stukje makkelijker. Zo breit oma in de trein en vaart de sjeik met een 
kapitein in de zeilboot. 
 
Groep 4: 
De vierdejaars hebben met spelling geoefend met het ei –verhaal. De woorden uit het ei-verhaal zijn ‘weetwoorden’. Je 
moet onthouden welke woorden je met de ei of de ij schrijft. Het ei-verhaal maakt het onthouden een stukje makkelijker. 
Zo breit oma in de trein en vaart de sjeik met een kapitein in de zeilboot. Met rekenen blijven we oefenen met het 
plaatsen van de getallen op de getallenlijn. We springen eerst de tientallen en dan de eenheden. In de rekenkring 
hebben we de getallen ook gestapt. Een grote stap is 100, een grote sprong is 10 en een klein hupje is 1. Een leerling 
stapt en springt. Zo kan je het getal 28 op 2 verschillende manieren springen. Twee sprongen en dan 8 hupjes of 3 
sprongen vooruit en dan 2 hupjes achteruit.  
 
Groep 5: 
De vijfdejaars werken met spelling ook aan de categorie ei,ij. De woorden uit het ei-verhaal zijn ‘weetwoorden’. Je moet 
onthouden welke woorden je met de ei of de ij schrijft. Het ei-verhaal maakt het onthouden een stukje makkelijker. Zo 
breit oma in de trein en vaart de sjeik met een kapitein in de zeilboot. Met rekenen oefenen we de strategie ‘aanvullen’. 
De som 314-285 is een minsom. Een plussom is meestal makkelijker dus gaan we aanvullen. Op de getallenlijn schrijven 
we 285. Eerst een sprong van 5 want we rekenen via de ronde getallen, dan een sprong van 10 (de snelle rekenaar doet 
meteen een sprong van 15) en dan nog een sprong van 14. Vervolgens tellen we de sprongen bij elkaar op: 
5+10+14=29. Dus 314-285=29.  
 
Gymles 
Met de gymles hebben we het chaosspel gespeeld. Verspreid door de gymzaal liggen matten. Op elke mat staat een 
kind en die moet zijn/haar mat verdedigen. Je probeert de mat van een ander te raken door de bal er tegenaan te rollen. 
Ondertussen moet je opletten want er zijn meerdere ballen in het spel dus de ballen komen van alle kanten. Wordt je mat 
geraakt, ben je af en komt het volgende kind op de mat. Zo rouleert het vrij snel. 

 



	
Jenaplanschool ’t Hoge Land                                                -5-                                                                        

 
Verbouwing in de groep 
Zoals al eerder aangegeven, hebben we grote plannen voor de groep! De muren moeten hoognodig geschilderd worden 
en er zijn wat wensen wat betreft herinrichting. Laura en Lorel gaan voor de meivakantie al hard aan de slag met alles 
wat in de groep staat uitzoeken. Op maandag 7 mei willen we graag de groep opnieuw schilderen en eventueel alvast 
wat kasten in elkaar zetten. Op donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) willen we kasten in elkaar zetten en de groep weer 
inrichten. Alle hulp is hierbij heel erg welkom!! Het schilderwerk en inrichten van de groep moet tussen maandag 7 mei 
en zondag 13 mei (voor die tijd worden de vloeren behandeld en mogen we de groep niet in). 
Het is fijn als je even een mailtje stuurt naar Laura als je kunt helpen. Stel dat je wel zou willen helpen, maar dat je op 7 
en 10 mei niet kunt; laat weten welke dag wel zou kunnen! 
Mochten er veel ouders op een andere dag wel kunnen, dan 
schuiven we gewoon!  
We kijken erg uit naar jullie hulp! �   
 
Fijn weekend, 
Astrid en Laura 

 
 
 

Sterrenhemel 
 
Deze week was Ragnhild afwezig, ze stuurde leuke foto’s van tijgers en olifanten. De 
eerste helft van de week heeft Sterrenhemel samen met Nanda gewerkt aan ei- en ij-
woorden en hierbij gerapt, gedicht en gepuzzeld. Er is niet een regel om te weten wanneer 
je de ei of ij moet gebruiken, maar je moet de woorden leren. Er bestaan verschillende 
verhalen, gedichten en liedjes met alleen maar ei-woorden. Deze verhalen helpen je met 
onthouden. Bijvoorbeeld: “Ik ben geen heilig boontje. Ik klim in de eik daar op de hei en 
gooi een kei naar de geit in de wei.” 
Met project hebben we het over de dijk gehad. Waarvoor deze dient, waar hij van gemaakt 
is en hoe de dijk beschermd wordt tegen de muskusrat. We hebben hierover gesproken 
en op de kaart gekeken waar in de buurt dijken zijn. Daarna hebben we een film hierover 
bekeken. Samen met het tafelgroepje hebben we alles opgeschreven wat we geleerd 
hebben. De woordweb hangt nu aan de muur vlak bij de deur. Na deze opdracht waren 
kleurplaten over dijken, hebben we schapen gemaakt van wol, die eten van het gras en 
we hebben zelf dijken gebouwd in de zandbak. 
Maandagmiddag zijn de voorbereidingen getroffen voor het lentefeest. De kinderen 
hebben in groepen een vlag gemaakt en iedereen heeft zijn eigen paspoort. Met de komst 
van de warme temperaturen krijgt iedereen vanzelf zin in vrijdag! 
Op dinsdag en woensdag had groep 8 de eindtoets en daarom gingen sommige dingen 
anders. Zo hebben we eerder gepauzeerd, we mochten niet op de gang werken en met 
keuzewerk niet in de speelzaal. Toch was dat niet erg, want we kregen hulp van twee zeer 
ervaren bovenbouwers die van alles konden uitleggen en ook nog gingen dansen. 

Donderdag  gingen we al vroeg naar de gymzaal. We konden oefenen met koprol op de schuine dikke mat en met de 
bovenhandse of de onderhandse worp de bal in de korf gooien.  
Met nieuwsbegrip ging het onderwerp over Koningsdag. Het filmpje liet ons een stukje geschiedenis zien het ontstaan van deze 
dag. De kinderen bedachten vragen die begonnen met wie, wat ,waar ,wanneer etc. 
En het lentefeest is weer achter de rug als jullie dit lezen. Wedden dat we een mooi feest hebben gehad! 
Volgende week maandag zal Nanda de week beginnen.  
Heel graag ontvangen we de portfolio’s terug. Willen jullie er alsjeblieft aan denken om hem in te leveren! 
 
Een fijn en zonnig weekend, 
Nanda, Ragnhild en Helma 
 
 
 

De Boomhut 
 
24 april :  Lisa afwezig. Nanda werkt. 
27 april :  koningsdag. Kinderen vrij. Fijne vakantie. 
 
Maandag zijn we de week weer fijn begonnen met elkaar. We hebben een coöperatieve 
werkvorm gedaan, waarbij de kinderen goed naar elkaar moesten luisteren.  
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Op de muziek loop je rond door de groep, wanneer de muziek stop zoek je iemand op die het dichts bij jou staat. Je vertelt 
elkaar: wat heb je dit weekend gedaan? En met wie was je? In de kring koppelden we dit terug. Wat heb je kunnen onthouden 
van je klasgenoten? Wie heeft wat gedaan en is waar geweest?   
 
Project 
We hebben het gehad over verschillende landschappen. Bekeken filmpjes en foto’s. Daarna hebben de kinderen door 
middel van de techniek pointillisme een eigen landschap geschilderd. Het hangt op de deur. 
 
Nieuwsbegrip  
Deze week ging het over de koningspelen. Leuk voor de kinderen, omdat wij dat op school invullen met het lentefeest. 
 
Groep 5 
Groep 5 heeft deze week de nieuwe strategie ‘ombouwen’ geleerd. Je kunt de som 8 x 35 uitrekenen door te splitsen. 3 
x 30 en dan nog 8 x 5. Maar je kunt ook ombouwen naar 4 x 70, ofwel: halveren en verdubbelen. Deze som is veel 
gemakkelijker uit te rekenen, want je weet al wat 4 x 7 is.   
 
Gym 
Deze week hadden we een extra gymles. Donderdagochtend kwam mijn begeleider van de opleiding voor de praktijktoetsing. 
Het is hartstikke goed gegaan en dit onderdeel heb ik kunnen afsluiten.  
 
Tot maandag allemaal. 
 
Een fijn weekend en geniet van het zonnetje! 
Groetjes van Lisa 
 
 
 

Poema’s en Coolstars 
 
Huiswerk 
Vrijdag 27 april:  Koningsdag en begin van de meivakantie! 
Donderdag 17 mei: AftersCool 15:00u t/m 16:15u 
Donderdag 24 mei: Sportdag groep 7+8 
Donderdag 24 mei: Bovenbouwfeestavond!  
 
Eindtoets IEP groep 8 
Afgelopen dinsdag- en woensdagochtend hebben de kinderen van groep 8 keihard gewerkt aan hun IEP eindtoets. De kinderen 
maakten twee keer een rekendeel en een taaldeel. Begrijpend lezen, spelling, werkwoordspelling, grammatica, procenten, 
breuken, verhoudingen, inhoud berekenen, grote keersommen… Alles kwam voorbij. Super intensief voor alle kinderen, maar 
iedereen heeft zeker zijn best gedaan en we zijn erg trots op alle jongens en meiden van groep 8! 
 

“Ik vond het spellingsdeel heel gemakkelijk en het is duidelijker dan de cito” 
“Ik vond het wel tijdverspilling, want ik ben toch al ingeschreven bij de RSG. Het is wel beter werken dan in de 
groep” 
“Het is duidelijk geschreven. Het werken met zo weinig kinderen is wel anders, maar ook leuk” 
“Leuk zo met groep 8 samen, het lijkt al een beetje op het voortgezet onderwijs!” 
 

Kinderen groep 8 
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Tentoonstelling gemaakte werkstukken 
De kinderen uit de bovenbouw hebben een aantal weken onderzoek gedaan 
naar klimaat, grondsoorten, landschappen en het milieu. Er zijn mooie 
werkstukken gemaakt aan de hand van een stappenplan en ook hebben de 
kinderen een 3d-werkstuk in elkaar geknutseld. De verschillende werkstukken 
zullen aankomende week op de tafels staan in de hal. Neem gerust een kijkje! 
In de groepen kijken de kinderen ook in elkaars werkstukken en schrijven ze 
ook een beoordeling voor een ander. Is de informatie goed leesbaar en leer je 
er iets van? Zijn er leuke plaatjes toegevoegd? Is de tekst geschreven in je 
eigen woorden, zodat we het goed kunnen begrijpen? 
 
Lentefeest 
Maandagmiddag hebben alle kinderen al in hun lentefeestgroepje een paspoort en vlag gemaakt. Alle bouwen zaten door 
elkaar heen en hielpen elkaar waar dat kon. Het was een fijne middag.  
 
Schoolvoetbal 
Afgelopen woensdag waren de meiden van groep 7 en 8 aan te beurt en wat waren ze lekker fanatiek! Zij hadden de eer om de 
schoolvlag voor het eerst mee te nemen én hadden een leuke yell bedacht. De meiden hebben samen één wedstrijd gewonnen, 
super goed! Wilma (moeder Kim) bedankt voor het coachen van onze jonge dames. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AftersCool 
Donderdag 17 mei, van 15:00u tot 16:15u, komen de sportcoaches van Heel Epe Beweegt 
een sportief middagprogramma aanbieden bij ons op school. Alle kinderen mogen hieraan 
mee doen. Zij hoeven zich niet op te geven. 
De kinderen kunnen na schooltijd verzamelen op het schoolplein en de coaches zullen de 
middag leiden. Dus heb jij zin in een sportieve middag? Blijf dan lekker ‘hangen’ op het 
schoolplein op 17 mei! 
 
Sportdag groep 7+8 
Op donderdag 24 mei is de sportdag voor groep 7 en 8. De kinderen hebben zich al ingeschreven voor het leuke, 
sportieve aanbod! 
Wij vinden het fijn als er ook ouders zijn die deze dag (9:00u t/m 14:00u) rond willen lopen tussen de sportvelden en 
sporthal om de kinderen te begeleiden en aanmoedigen.  
Jullie kunnen je hiervoor opgeven bij Nicolet (Coolstars).  
 
Een fijn weekend gewenst! 
Groetjes: Nicolet, Leonie, Mariska en Peggy en stagiaire Tim. 

 
 
 


