
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 juni, jaargang 2017/2018, nummer 39 
 
 

Agenda 
 
Dinsdag 10 juli 2018 :  19.00 schoonmaakavond voor alle ouders van groep 1 t/m 7 
Donderdag 12 juli 2018 : Eindfeest groep 8 
Vrijdag 13 juli 2018 : Opruimdag kinderen en ouders groep 8, studiedag team, alle andere kinderen zijn vrij! 
 
 
 

Weekbericht van het Team 
 
Stroop de mouwen op! 
Denken jullie aan de schoonmaakavond op 10 juli?  
Het thema van dit jaar is: Niet aaien maar poetsen! 
In alle groepen van de onder- en middenbouw zijn de stamgroepleiders aanwezig om samen met de ouders de hele 
groep schoon te maken. Dit zit niet in het pakket van Johanna of Regina, maar van de groepen zelf. Denk aan de 
boeken, de laadjes, de dingen die in de groepen staan. 
Ook zijn er veel magazijnen en niet te vergeten de keuken, die wel een lekkere schoonmaakbeurt verdienen. We 
verwachten de ouders van groep 6 en 7 voor de centrale ruimtes om die schoon te komen maken. Ik ben daar dan bij. 
Dan kunnen de andere ouders samen met de stamgroepleiders de groepen in. 
Komen jullie helpen? We rekenen echt op jullie! Wij zorgen voor iets lekkers en voor veel gezelligheid.  
 

  
 
Afscheid12 juli 
Donderdag 12 juli is het afscheid van groep 8. 
’s Ochtends om 9 uur is de voorstelling voor groep 1 t/m 4 en voor de ouders  
van deze kinderen, inclusief de opa’s en oma’s van de achtste jaars, buren,  
ooms en tantes. 
’s Avonds is het voor de kinderen van groep 5 t/m 7 en de ouders van deze  
kinderen. In het bulletin vind je de uitnodiging voor de zelf gemaakte  
musical van de kinderen van groep 8. Elk jaar maken de kinderen zelf hun  
eindstuk en kiezen hun eigen rol.  
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De musical heet: HET KAMPMYSTERIE… 
Een spannende titel.  
’s Avonds na afloop is er feest! 
Kom genieten! 

 
 

Groetjes, 
Janny  
	
	

Kiddo’s – peuteropvang en 
buitenschoolse opvang 

 
Deze week was het Modderweek 
op alle locaties van Koppel-Swoe, 
dus ook bij Kiddo’s. Wat heerlijk 
was dat! Alle dagen werd er 
gespeeld met water en zand. Er 
was een blote voetenpad met zand, 

water en houtschors. Lekker met je voeten ervaren hoe het kriebelt. Ook zijn er modder-
cupcake-taartjes gemaakt, mooi versierd met steentjes en bloemetjes. Prachtig! We hebben 
het liedje van de ijscoman gezongen, dat klinkt al goed. Donderdag hebben we een echt chocolade(modder)toetje gegeten, 
jammie jammie! 

 

          
 
Er zijn ook allerlei activiteiten gedaan rondom het thema zomer/ vakantie. We hebben de koffer er nog een keer bij gepakt. 
Vorige keer was dit gericht op het leren van nieuwe woorden, nu op het gebied van rekenen.  
Begrippen als groot en klein en dik en dun kwamen aan bod. Een grote handdoek; past deze in de koffer? Nee! Maar toen we 
hem gingen vouwen wel. Van dun naar dik.  
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Ook hadden we Olaf in de zomer en Olaf in de winter. Leg de spullen bij de juiste Olaf. Handschoenen, sloffen, muts, zwempak. 
Dit deden ze heel goed. 
 
Ook op de BSO was het natuurlijk Modderweek. Iedere dag zijn er andere activiteiten gedaan met modder. Zo zijn er o.a. 
taartjes gemaakt van modder, hebben we met blote voeten door de modder gelopen en is er een modderbad gemaakt. 
 
Groetjes, 
Team Kiddo’s 
 
 

De Toverhoed 
 

10 juli :  afscheidskring Iris en schoonmaakavond stamgroep  
11 juli :  afscheid groep 2, we gaan naar de speeltuin in Emst 
12 juli : laatste schooldag, in de ochtend kijken we naar de eindviering van groep 8 
 

Ons leuke rode fietsje is erg populair, veel kinderen willen er op fietsen, er wordt hard 
mee geoefend en sommige kinderen leren zelfs fietsen op dit fietsje. Daarom zouden 
we het leuk vinden om nog een klein fietsje te hebben. Mocht iemand een fietsje over 
hebben die niet meer gebruikt wordt en waar jullie geen bestemming voor weten, denk 
dan even aan ons.  
 
Volgende week maandag is onze laatste middag keuzewerk.  
We sluiten dit feestelijk af met een ijsje bij Roberto. Wij bedanken iedereen die ons dit 
jaar heeft geholpen, we hebben veel leuke activiteiten kunnen doen met keuzewerk! 

En ook daarbuiten waren er dit jaar veel ouders die ons met van 
alles en nog wat hebben geholpen, echt fijn! 

 
Deze foto’s zijn nog van vorige week, een groepje kinderen is toen naar de moestuin van 
Sam zijn opa geweest.  

Met rekenen hebben we voorzetsels 
geoefend. Ook hebben we het gehad over 
perspectief. Waar moet je staan als je 
ergens een foto van wilt maken? Hoeveel 
kun je zien als je door een koker kijkt? En 
hoe zorg je er met een koker voor dat je meer-dere 
kinderen in beeld krijgt? De even en oneven getallen zijn 
ook voor-bij gekomen en we hebben geoefend met tellen 
met sprongen van 2.  
 
Met taal hebben we woorden bedacht met de letter o en 
de kinderen hebben geoefend met kleine woordjes maken 
met alle letters die ze al kennen. Verder is er veel 

gespeeld, veel gewerkt, zijn de rapportfolio´s bijgewerkt en hebben we gezongen en naar mooie verhalen geluisterd.  
 
Deze week hadden we een aantal bakken klaargezet om schoon te laten maken, wat fijn dat zoveel ouders ons willen 
helpen, bedankt! Volgende week en de week daarop zullen we nog wat materialen hebben en er komen ook nog 
gordijnen en kussenhoezen aan om te wassen. De verschillende intekenlijsten op het bord staan ook al aardig vol, we 
waarderen jullie betrokkenheid zeer, ouders bedankt!  

 
Groetjes, 
Rowena, Hester en Leonie 
En stagiaire Iris 
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Laatste keer zwemmen in de Koekoek voor groep 5 
 
Vrijdag 6 juli is de laatste keer dat groep 5 mee gaat naar het zwembad de Koekoek voor zwemles. Alle kinderen mogen 
waterspeelgoed meenemen. Denk aan waterspuiten of  opblaasband. (waterballonnen en waterpistolen zijn niet toegestaan) 
Mocht je willen kijken, (op de tribune)  ben je van harte welkom.  
 
 
 

Groep 5 op donderdagmiddag 
 
Na al het lezen in Dummie de Mummie was het dan eindelijk zo ver! We hebben vandaag heerlijk genoten van het kijken naar 
de film. Fijn dat Marte de film kon reserveren en lenen bij de bibliotheek!  
Ook zijn we geïnspireerd door Tijn zijn boekbespreking over het boek ‘schim in het bos’.  
Volgende week is het de laatste donderdagmiddag, dan staan er proefjes op het programma! 
De laatste donderdag van het schooljaar gaat groep 5 ’s ochtends met groep 6 en 7 naar de RSG om een film te kijken (tijdens 
de voorstelling van groep 8). ’s Middags is iedereen vrij en groep 5 wordt ’s avonds verwacht, samen met de andere bovenbouw 
kinderen. Om 18.30 gaat de zaal open en om 19.00 zal de voorstelling beginnen.  
 
Groetjes, 
Laura 
 
 
 

Wolkenwoud 
  
 
We zijn veel aan het herhalen in de groep, 
met zowel rekenen als met spelling.  
De cito’s zijn zo goed als allemaal afgerond 
nu.  
Ook het thema is afgerond, alle kunstwerken 

en dierbaarheidsdoosjes moeten deze week 
mee naar huis.  
Er worden leuke teksten geschreven. De 
kinderen konden kiezen uit een onderwerp 
voor hun tekst. Er waren allerlei A4’tjes met 
gekke plaatjes en quotes erop, bijv. ‘wat 
als…. Er uit de kraan geen water, maar 

gummie beertjes zouden komen?’ 
 
Volgende week hebben we 
bezoek in de groep, Lucas komt 
een paar dagen meedraaien. 
Ook Rowan komt weer naar 
Nederland en draait een paar dagen mee.  
 
Denken jullie allemaal aan het afscheid van groep 5 op 
woensdagavond 4 juli?!  
Naast de deur hangt een lijst om op te schrijven wat voor een 
eten of drinken je meeneemt.  
Het adres en de parkeer mogelijkheid zullen we via de mail 
sturen.  
 
Groetjes, 
Astrid en Laura 
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Sterrenhemel 
 
We hebben een week met leuke acticiteiten achter de rug. 
Maandag sloten we ons project af met een feestje in de groep. 
Esther verzorgde met kinderen de koekjes en 2 kinderen 
zetten limonade klaar. Slingers werden gemaakt en 
opgehangen. Ook was er voor muziek gezorgd en zelfs 
microfoons. De spulletjes en taalmappen werden uitgestald. 
Ouders, opa's en oma's en broers en zussen die gelegenheid 
hadden te komen, bedankt. De gemaakte spullen zijn mee 
naar huis genomen.  
 
Nu werken we toe naar de vakantie.  

Donderdagavond afscheidsfeest 
van de 5e jaars en 
stamgroepouders... een prachtig 
feest bij Robin thuis. Fijn Robin 
dat we bij jou te gast mochten 
zijn. Wat hebben we fijn 
gespeeld en gedobberd. De 5e 
jaars stonden volop in de 
belangstelling want op deze 

avond nemen we al een heel klein beetje afscheid van onze kanjers. 
 
Volgende week dinsdag gaan we een dagje uit. We fietsen die 
dag naar de Jagerstee. Dus dinsdag de fietsen mee. We spelen 
en eten daar. Ook graag voldoende brood en drinken mee. Er 
wordt getrakteerd, het heet juffendag. Maar eigen fruit enz. is 
ook noodzakelijk. We gaan daar niet zwemmen. Zoals het er nu 
uitziet wordt het warm dus zomersekleding en zonnebrand mee 
en handdoek om bv lekker op te liggen. 
 
Nieuwsbegrip: deze keer mochten de 3e jaars ook meedoen met 
het verwerken van de opdrachten van Nieuwsbegrip. Dat gebeurde 
samen met een ouder kind. Het onderwerp ging over de olieramp in 
Rotterdam en de gevolgen voor de vogels.  
 
Gym: in de gymzaal deden we het spel tutti frutti. De kinderen 
kunnen goed uitleggen hoe dit spel gaat. 
 
Groep 3: 
We zijn bezig met sch woorden. Met rekenen oefenen we de 
getallenlijn en handig rekenen. Bv 6+2+4=  je doet eerst 6+4 en dan 
2 erbij. Eerst naar een rond getal. 
 
Groep 4: 
Met rekenen viel het doortellen niet mee. Eigenlijk doen de kinderen 
dit al in hun hoofd, maar als het opeens een som wordt, lijkt het 
heeeel moeilijk. Mooi om te zien dat oefenen helpt. Dit kun je ook thuis doenh bv 46-40=   tel maar door van 40 naar 46! 
De keersommen tm 5 gaan nog iet bij alle 4e jaares eenvoudig. Nog veel oefenen om het te automatiseren om daarna te 
spreken over het is gemoemoriseerd. Met spelling oefenen we de categorieen die nog niet helemaal zitten.  
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Groep 5: 
Maandag gaan we staan op tafels doen. De 3e en 4e jaars gaan aan de 5e jaars tafelsommen vragen (rekening 
houdend met de geleerde tafels) dit is een klein feestje met na afloop een diploma. Met spelling de laatste 
oefenwoorden.  
 
Verschil automatiseren en memoriseren: Memoriseren en automatiseren liggen dicht bij elkaar. Je hebt een keersom 7 x 
8 gememoriseerd als het antwoord direct (zonder het uit te rekenen) gezegd wordt . De som is 7 x 8 is geautomatiseerd 
als er nog enkele denkstappen uitgevoerd moeten worden (bijvoorbeeld: 7 x 8 = 8 x 8 – 8 = 64 – 8 = 56) en het antwoord 
niet direct, maar na enkele seconden komt. 
 
Groetjes, 
Ragnhild en Helma 
 
 
 

Agenda 
 
Vrijdag 6 juli: Schoolzwemmen met waterspeelgoed (zie brief van de Koekoek). 
Maandag 9 juli: Dagje uit. We gaan naar de Jagerstee. Denken jullie aan een fiets! 
Dinsdag 10 juli: Gym – schoonmaakavond. 
Donderdag 12 juli: Eindviering groep 8 
Vrijdag 13 juli: Studiedag team. Vakantie!  
 
 

De Boomhut 
 
Afscheid groep 5 
Woensdag was alweer het afscheid van groep 5. We vierden het bij Merel thuis (normaals 
bedankt hiervoor! ). Wat hebben we een fijne avond gehad met elkaar.  
Rond 6 uur verzamelden we de kinderen en werd het buffet geopend door groep 5. Iedereen 
had wat lekkers meegenomen! We hebben heerlijk gegeten met elkaar en daarna was er 
nog tijd om te spelen.  
We zetten groep 5 ook altijd even in het zonnetje. We riepen de kinderen weer bij één en 
groep 5 zat in een rij op de stoelen, in het middelpunt voor alle aandacht.  
De kinderen uit groep 3 en 4 hebben zich enorm uitgesloofd om iets moois te maken. Het is 
traditie om een bakje te versieren, een elfje te schrijven en er een gelukspoppetje of steentje 
in te doen. Zo hebben de kinderen altijd iets tastbaars als herinnering aan de middenbouw.  
Het groepje kinderen dat het bakje versierde en het elfje schreef gaf het aan de betreffende 
groep 5’er.  De groep 5’er las het elfje voor en kreeg een groot applaus voor de goede inzet 
en alle hulp! Het is toch weer een bijzonder moment. Hierna was er nog tijd om te spelen, 
totdat de kinderen weer opgehaald werden. Ik kreeg deze avond van de groep 5 ouders een 
super gave mok (met foto van groep 5!), een cadeaubon en een kaart. Bedankt lieve ouders, 

dat was niet nodig. Ik waardeer het enorm. Ook jullie enorm bedankt voor de afgelopen 2 jaar! 
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Rekenen 
Deze week maakten we weer een tempotoets voor rekenen. De 
tempotoets rekenen wordt gebruikt om te kijken of kinderen de sommen 
geautomatiseerd (antwoord vlot geven met denkstap in je hoofd) 
hebben. Automatiseren is een basis voor de rekenontwikkeling. Hierop kan verder gebouwd worden.  Het is mij ooit uitgelegd 
met dit voorbeeld: 
Je kunt automatiseren vergelijken met het hanteren van een muziekinstrument. Als je weet hoe je dat moet gebruiken, kun je 
muziekstukken gaan spelen. Als het automatiseren gemakkelijker gaat, kun je grotere opgaven en andere sommen als breuken 
gemakkelijker maken. Het is een instrumentele vaardigheidJ.  
Binnen 1 minuut, probeer je zoveel mogelijk sommen te maken van het rijtje. Daarna krijg je weer 1 minuut de tijd voor de 
volgende rij en zo door. Meer sommen goed, betekent beter geautomatiseerd oftewel wanneer je nog niet zoveel sommen hebt 
gemaakt, dan vind je het automatiseren nog lastig. Maar, het kan ook zo zijn dat je een langzame rekenaar bent. En ik vind 
langzaam maar goed veel belangrijker dan snel en fout. Je kunt dus prima een goede rekenaar zijn, maar weinig hebben 
ingevuld op een tempotoets. We maken er absoluut geen wedstrijd van. Het gaat er nooit om hoe je het doet ten opzichte van je 
vriendje of vriendinnetje, maar hoe je eigen groei is. Iedereen leert anders en iedereen heeft andere hersenen. Als de een meer 
moeite heeft met automatiseren, is er meer oefening nodig en dat kan door rijtjes sommen maken, verschillende spelletjes of 
leuke apps. Het is veel verstandiger en effectiever om iedere dag 5 minuten te oefenen dan één keer per week voor een langere 
tijd. Daarnaast is het ook belangrijk om foute antwoorden direct te corrigeren, zodat 
de foute antwoorden niet in het geheugen worden opgeslagen.  
 
Project 
Maandag was de afsluiting van ons project feesten en vieringen. Het laatste 
kwartiertje sloten we af met een soort museum. De kinderen lieten aan ouders, opa’s 
en oma’s zien wat er is gemaakt en geleerd. Voordat  we begonnen speelden Debbie 
en Petra een quiz (vragen bedacht door de kinderen zelf). Gelukkig hielpen ze elkaar 
en wonnen ze samen het gebakje!  
Dinsdagmiddag zijn we met elkaar een half uurtje naar het veldje gegaan. We 
hebben hier verschillende samenwerkingspelletjes gedaan.  

 
Kiva 
Deze week speelden we een 
aantal situaties uit. Hoe ga je 
hier mee om? Wat zeg je? 
Wat kun je doen? 
Soms deed ik ook mee en 
bewust een beetje 
tegendraads of gemeen. Hoe 
ga je hier mee om? 
Accepteer je dat? Hoe laat je 
weten dat je het niet fijn 
vindt? Maar ook; wie helpt? Welke rol neem je aan als buitenstaander 
en je ziet iets gebeuren? 
 
Dat was het weer voor deze week! 
 
 

Geniet van het mooie weer en tot maandag! 
Groetjes van Lisa 
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Poema’s en Coolstars 
 
Agenda 
Dinsdag 3 juli: 18:30u Generale repetitie eindviering groep 8.  
Woensdag 4 juli: Huiswerk voor enkele kinderen van groep 8; gymnasium ontleden oefening 6 en 7. 
Donderdag 5 juli:  Laatste toetsmogelijkheid om je topo in je rapportfolio compleet te maken. 
 
Agenda laatste week: 
Maandag 9e  Normale schooltijden 
Dinsdag 10e   Normale schooltijden en schoonmaakavond voor ouders van groep 6 en 7.  
Woensdag 11e  Normale schooltijden met afscheidskring groep 8 door de eigen groep 6 en 7 kinderen verzorgd. 
Donderdag 12e  Alleen de ochtend les tot 12.00 uur (gr. 5/6/7 film bij RSG en gr.8 afscheid met ouders).  

’s Middags thuis en  
’s avonds weer om 18.45 terug, zodat groep 5 t/m 7 klaar zitten voor de voorstelling van 19.00 uur. 

Vrijdag 13e  Ouders en kinderen van groep 8 ruimen alles van de eindviering weer op. 
 

 
Schoonmaakavond: 
Dinsdag 10 juli om 19.00 uur is het voor de hele school weer schoonmaakavond. Deze avond rekenen we ook op de 
hulp van groep 6 en 7 ouders. Het is een gezellige avond waarbij we de school schoonmaken, zodat onze kinderen het 
jaar weer in een schone omgeving kunnen starten. En het is echt waar, VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK. De 
ouders van groep 8 mis je op deze avond, omdat ze de schoonmaaktaak op de vrijdagochtend hebben.  
 
Spelling 
Deze laatste weken staan vooral in het teken van herhaling. We maken creatieve opdrachten, werkbladen en dictees, 
maar soms is er ook even tijd voor een spelletje. 
Zo deden we in de Coolstars een spel waarbij de kinderen lekker konden rennen én een kwartet bij elkaar moesten 
zoeken met woorden die horen bij dezelfde categorie.  
(zie foto hieronder)  
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Keuzewerk hockey 
Dat was het alweer… De laatste keer 
keuzewerk voor dit jaar. Hieronder een leuke 
foto van de kinderen die een hockey clinic 
volgden bij MHC Epe.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Belofte maakt schuld… 
Dat heeft een Poema leesouder gemerkt. Je bent het hele jaar aan het lezen met je groepje en ze opperen dat het wel 
erg Engels is om een high tea te maken, handige kinderen. Daarop is je eigen keuken vol met dit groepje en kan 
vervolgens in stijl afscheid genomen worden van de andere leesouders Engels. Namens de rest van de groep en andere 
ouders, BEDANKT, voor deze geweldige actie.  

                                      
 
Groetjes: Nicolet, Leonie, Mariska en Peggy en stagiaire Tim. 
 
 


