
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 juli, jaargang 2017/2018, nummer 41 
 
 

Agenda 
 
13 juli t/m 24 augustus 2018 : Zomervakantie 
27 augustus : 8.30 uur start school, 9.00 uur schooljaaropening 2018-2019  
 
 
 

Weekbericht van het Team 
 
Het zit erop en hoe verder 
Beste ouders, 
Het jaar zit erop. De afscheidsavond, vrijdag nog met z’n allen opruimen en dan start toch echt de vakantie.  
Het jaar is omgevlogen. En als je dan terugkijkt zoals ik nu doe, zie je dat er ook enorm veel is gebeurd. Heel veel 
positieve dingen, daarnaast ook dingen die om zorg en aandacht vroegen. En nu, aan het einde van het schooljaar, 
overheerst een blij gevoel. We hebben hard gewerkt met z’n allen, we staan er voor komend schooljaar goed voor.  
 
Komend schooljaar werken we met acht mooie kleine groepen kinderen en met een fijne groep teamleden. We 
verheugen ons er nu al op om met de kinderen aan het werk te gaan na de vakantie.  
 
Vanaf januari 2018 is mijn functie officieel directeur-bestuurder geworden. Het werkte eigenlijk al zo in de praktijk, maar 
het was nog niet vastgelegd. Door de breedheid van taken en verantwoordelijkheden voor een directeur-bestuurder van 
één school, hebben we de afgelopen periode ook gekeken naar een betere verdeling van schooltaken, gedeeld door 
meerdere mensen. Daarnaast heb ik vanaf het begin (2013) de behoefte gehad om van 4 naar 3 dagen terug te gaan 
qua werkzaamheden op school.   
Zoals we het nu willen gaan doen:  
Rowena werkt 3 dagen in de MB-groep en ze heeft 1 dag voor managementtaken. Zij regelt o.a. de vervanging en 
coördineert de vergaderingen en studiedagen met de daaraan gekoppelde inhoud. Ze zorgt voor de structuur in de 
school, ze richt zich op de uitvoerende kwaliteit en daarnaast is ze aanspreekpunt voor dagelijkse beslommeringen.  
Lorel krijgt meer tijd voor zorg. Ze gaat van 2 naar 3 dagen werk als intern begeleider. Zij heeft de individuele kindzorg, 
de pedagogisch/didactische benadering van kinderen en wat verder met  
onderwijsontwikkeling en zorg te maken heeft. Zorg voor teamleden, ouders,  
kinderen, enz. Daar zit ook tevens de kwaliteit van het onderwijs  aan vast.  
Op deze manier heb ik meer tijd voor lange termijn visie en beleid, ik richt me  
vooral op personeel, de jenaplanvisie van de school, financiën,  nieuwe  
onderwijsontwikkelingen, kwaliteit, richting van de school, bestuurstaken,  
beleid, overleg op verschillende niveaus naar buiten toe, contactpersoon voor  
nieuwe ouders en niet te vergeten: contact blijven houden met jullie over wat  
er leeft en speelt in school. Ik blijf eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen  
van de school.  
Ook teamleden hebben naast de groep hun teamtaken en verantwoordelijk- 
heden. Voor de specifieke invulling van wie wat doet, kun je terecht in het  
informatieboekje. Daar staat alles in beschreven en deze ligt aan het begin  
van het nieuwe schooljaar klaar.  
 
Ouders, dank je wel voor jullie inzet! 
 
Afscheid groep 8 en ouders 
Einde schooljaar betekent ook afscheid nemen van kinderen en ouders.  
Dit jaar verlaten 26 kinderen de school. Zij gaan naar het VO. Ook voor  
sommige achtste-jaars ouders betekent dit dan tevens het afscheid van  
onze school. 
 
Lieve kinderen en ouders, heel veel succes gewenst op je nieuwe school,  
we wensen je een fijne, succesvolle tijd! 
Ouders, dank voor jullie inbreng, meedoen, meedenken, meevieren en  
gezelligheid. Mocht je ons missen, weet dat je altijd welkom bent! 
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Ook zijn er kinderen die na de vakantie starten op een andere school. De kinderen en hun ouders wensen we een hele 
fijne tijd op hun nieuwe school. 
De afgelopen periode zijn er ook veel nieuwe kinderen aangemeld. Een aantal kinderen is onlangs al gestart, er starten 
ook kinderen na de vakantie. Welkom kinderen en ouders. Als er toestemming voor gegeven is, vind je hun gegevens in 
het nieuwe informatieboekje.  
 
Opslagruimte 
Vanochtend heeft Ilse ons gered! Ze heeft thuis nog een stal over en daar mogen we onze spullen neerzetten. We zijn er 
enorm blij mee! Ze heeft ook zelf een bakwagen geregeld, alles is al verhuisd naar Heerde. Het is echt geweldig! Dank je 
wel Ilse J 
 
Kalender 
De kalender is klaar en meegegeven aan het oudste kind van het gezin. Op de kalender staan de data van de 
studiedagen en vakanties en bijzondere activiteiten die nu al bekend zijn. Na de vakantie worden de informatieboekjes 
uitgedeeld. Die zijn helaas nog niet helemaal klaar.  
 
Schoonmaken 
De opkomst dinsdagavond voor het schoonmaken was erg klein helaas. We hadden gerekend op meer mensen. Nu was 
het een hele grote opgave voor de mensen die er wel waren. En die mensen wil ik dan ook ongelofelijk bedanken voor 
hun werk. Er is gepoetst, geveegd, opgeruimd binnen en buiten, echt heel erg bedankt! Het maakt dat alle kinderen na 
de vakantie in een schone groep met frisse spullen beginnen. We bezinnen ons op hoe we het volgend schooljaar gaan 
afronden.  
 
Afscheid Astrid 
Astrid, dank voor je enorme inzet in de afgelopen maanden in Wolkenwoud. Je hebt ons enorm geholpen. Terwijl je bij 
ons aan het werk was, ging de verbouwing bij je thuis voor je eigen onderwijspraktijk ook gewoon door. We wensen je 
enorm veel succes met je eigen praktijk om kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling. Je hebt mooie plannen.  
 
Afscheid Regina 
De afgelopen maanden heeft Regina de werkzaamheden van Johanna overgenomen. Dat heeft ze uitstekend gedaan. 
We danken haar daarvoor. Na de vakantie komt Johanna terug en ze zal haar werkzaamheden weer oppakken. Regina 
heeft ondertussen ook een nieuwe en nu vaste baan, we wensen haar enorm veel succes met haar nieuwe uitdaging! 
 
Melle en Iris 
Dit mooie bulletin ontvangen we elke week in onze mailbox. Dat gaat niet zomaar. Melle en Iris zijn er elke week enorm 
druk mee om het zo mooi te maken. Dank je wel dames, het bulletin is ons zeer dierbaar!!! 
 
Een persoonlijk inkijkje: vakantie vieren en aan het werk in Taiwan 
Op verzoek gingen wij vorig jaar voor het eerst naar Taiwan. Wij, drie Jenaplanners: Sofie directeur in Gent, Jaap 
directeur NJPV en mijn voorganger op ’t Hoge Land en ik. Er is een dringende behoefte aan ander onderwijs in Taiwan. 
We hebben vorig jaar  workshops gegeven over jenaplanonderwijs op de Universiteit van Taipei. Het was tijdens 
Summerschool, er waren 90 leerkrachten aanwezig. Tevens hebben ze workshops ontvangen over montessori en vrije 
school onderwijs. 
Afgelopen februari waren er mensen van de universiteit bij ons op school en de vraag voor een vervolgbezoek kwam: 
Of we dit jaar twee weken op de universiteit met mensen willen komen werken: Men heeft gekozen voor 
jenaplanonderwijs als vernieuwingsvorm. En dat zou de grondlegger van het jenaplanonderwijs eens moeten weten. 
Nadat Jena in Oost-Duitsland terechtkwam na de oorlog, werd jenaplanonderwijs verboden, omdat het teveel aandacht 
gaf aan individuele talenten van mensen en het zorgen voor kritische burgers. Peter Petersen stierf in 1952 als een 
teleurgesteld man, hij dacht dat het communisme het einde van zijn onderwijsconcept was. En nu brengen wij het naar 
Taiwan! 
De uitdaging voor ons is om de mensen te helpen met de vragen: Hoe werk je met een heterogene groep? Hoe ga je op 
een pedagogische manier met kinderen om? Hoe werk je doelgericht en met initiatieven van kinderen?  
Uiteindelijk willen de deelnemers gaan voor het jenaplandiploma. Dat overleg over hoe dat haalbaar wordt, moet nog 
gaan plaatsvinden. Ik voorzie de komst van meer Taiwanezen naar Nederland. In ieder geval komt er in september een 
groep naar Nederland. De helft van de groep gaat naar Jenaplanschool De Ontdekking in Apeldoorn, de andere helft 
komt bij ons.  
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Helaas kan Sofie dit jaar niet mee naar Taiwan en Jaap en ik bedachten dat we het wel met z’n tweeën kunnen. 90 
deelnemers, dat komt goed. 
Nu hoorden we dat er 120 inschrijvingen zijn. Ook dat komt goed. Een teken dat het daar leeft, de mensen willen het 
echt anders.  
Behalve workshops verzorgen in de eerste week op de Universiteit, trekken we ook het land in voor scholenbezoek, om 
te zien wat ze geleerd hebben tijdens de workshops en hoe ze het onderwijs vormgeven. Die scholen liggen in het 
zuiden van Taiwan. Tijdens de tweede week wordt het onderwijsconcept door de Taiwanese collega’s verder uitgewerkt 
op de 3 onderdelen, om daar komend schooljaar mee aan het werk te gaan. Ik maak er een familiereis van, met partner, 
kind en aanhang: Jenaplan in Taiwan J. Het is wel werk, maar ook erg genieten.  Het is heel bijzonder om in zo’n land 
opgenomen te worden door de plaatselijke bewoners. Je komt op plekken die je zelf niet bedenkt, ze nemen je vanaf de 
luchthaven mee op sleeptouw, je komt op de mooiste plekken. Allemaal heel spannend, maar heel erg leuk. En wat me 
echt opviel: Het is 10.000 km hier vandaan, maar de leraren stellen dezelfde vragen als op Nederlandse scholen die ook 
hun concept meer jenaplan willen maken: Wat vinden de ouders daarvan? Hoe geef je instructie? Lukt het om op die 
manier de kerndoelen te halen? En dan voel je je meteen heel thuis. 
 
Mede namens het team wens ik iedereen een hele fijne vakantie. Rust lekker uit, geniet van wat de zomer biedt en tot 
maandag 27 augustus. Om half 9 beginnen we weer, om 9 uur is de jaaropening voor kinderen en ouders. Voor meer 
belangrijke data zoals stamgroepavonden, zie de kalender die uitgedeeld is. 
 
Tot in augustus! 
Groetjes, 
Janny  
 
	
	

Kiddo’s – peuteropvang en 
buitenschoolse opvang 

 
Namens Kiddo's wensen we jullie een hele fijne vakantie!  
En we zien jullie weer in week 35! 
 
Groetjes van ons allen 
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De Toverhoed 
 
  
Deze week hebben we de verjaardagen van Aaron en Nika gevierd, Aaron 
is 5 geworden en Nika wordt 5 in de zomervakantie. Van harte 
gefeliciteerd allebei!  
 
Dinsdag hebben we de afscheidskring van Iris gehouden. Ze is flink 
verwend. We bedanken Iris hartelijk voor haar ondersteuning dit jaar en 
we wensen haar veel succes volgend jaar, ze gaat dan stage lopen op Het 
Talent in Heerde.  
 

Marilyn, de moeder van Sam uit Wolkenwoud, heeft de stoel van toverhoed 
Rood helemaal  opgeknapt, hij is ontzettend mooi geworden, bedankt Marilyn! 
 

Dinsdagavond hebben we met een aantal ouders heel hard gewerkt aan het schoon-
maken van de stamgroep. Het was een flinke klus en we zijn tot laat doorgegaan. 
Helaas waren er minder ouders dan we hadden gehoopt. De ouders die er waren 
willen we hartelijk bedanken voor alle hulp. De lokalen zien er prachtig uit.  

 
 
Woensdag hebben we een hele leuke en feestelijke dag gehad in Emst. We vierden het afscheid van groep 2 bij de 
speeltuin. De kinderen hebben heerlijk gespeeld, er was zoveel te doen dat de tijd voorbij vloog! De tweedejaars zijn 
verwend met mooie zelfversierde etuis. Ook hebben we Rowena even goed in het zonnetje gezet met een terugblik op 
de fijne tijd bij de Toverhoed. Er zijn veel mooie foto’s gemaakt deze dag, we doen ons best om ze nog naar jullie te 
doen toekomen.  
 

 
Nog iets voor in de vakantie; in de middenbouw gaan de kinderen op 
de fiets naar de gymzaal (Klimtuin, Burgerenk). Ouders van de 
tweedejaars, willen jullie deze zomervakantie oefenen met fietsen 
naast en achter elkaar? De eerste paar keer zullen de MB groepen 
naar de gym lopen.  
 
We wensen jullie allemaal een hele fijne zomervakantie, veel plezier 
en tot in augustus.  
  
Fijn weekend!  
Rowena, Hester en Leonie 
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Typetuin en Rekentuin tijdens de vakantie 

 
De kinderen die in de vakantie willen oefenen met Typetuin of Rekentuin, dat kan! 
Er is een vakantie modus ingesteld echter het oefenen kan gewoon doorgaan. Je kunt alleen je tuintje niet mooier 
maken! Jammer, maar als er geen vakantie modus zou zijn, verdorren je plantjes ... en dat wil je ook niet. 
Na de vakantie worden de programma's weer opengezet! 
De 5e jaars die naar de BB gaan, kunnen eind augustus en de maand september en begin oktober nog oefenen.  
Een heel fijne vakantie. 
Ragnhild 
 
 
 

Wolkenwoud 
  
Het schooljaar is voorbij. Het is 
omgevlogen net als deze 
laatste week. Maandag hadden 
we nog een ‘gewone’ dag; 
rekenen, taal, schrijven, er 
moest gewoon gewerkt 
worden. Maandag- en 
dinsdagmiddag stonden in het 
teken van afscheidscadeautjes 
en bedankjes die we gemaakt 
hebben.  
 
Dinsdagochtend hadden we 

twee afscheidskringen. Van Sam en 
Samuel. Zij hebben verteld over de 
nieuwe school waar ze naartoe gaan. Wij 
hebben hen mooie complimentjes 
gegeven en een afscheidscadeau dat wij 
voor hen gemaakt hadden. We wensen 
Sam en Samuel een fijne tijd op hun 
nieuwe school.  
 
Iedereen had zin in woensdag want toen 
vierden we juffendag. Met z’n allen op de 

fiets naar De 
Jagerstee. Heen 
fietsten we 
binnendoor over 
de zandpaden. Dat bleek niet zo’n heel goed idee want 
fietsen door het mulle zand was niet echt makkelijk. We 
hebben heerlijk gespeeld. Een groot grasveld om te rennen, 

voetballen, badmintonnen of gewoon lekker spelen. Het verkeersplein 
met de skelters was een groot succes. Er is wat afgeskelterd. Om 12 uur 
ging het restaurant open en kregen we allemaal een softijsje. Toen die op was, 
zijn we gauw op de fiets gestapt terug naar school. Denise, Fenja, Carin en 
Mariella bedankt voor jullie hulp deze ochtend. En wat top van De Jagerstee 
dat wij daar mochten komen spelen. 
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Wat zijn wij verwend! Alle kinderen en ouders 
bedankt voor de mooie tekeningen, lieve 
kaartjes en cadeautjes.  
Donderdag was het een leuke dag! Heel 
even in de kring, daarna groep 3/4 genieten 
van de voorstelling van groep 8 en de 
vijfdejaars mee met groep 6 en 7 naar de film 
bij de RSG. Lekker met het mooie weer 
buitengespeeld en nog even afgerond in de 
groep, de tijd vloog voorbij! 
 
 
 

Allemaal een hele fijne vakantie gewenst! 
Astrid en Laura 
 
 
 

Sterrenhemel 
 
We wensen jullie en geweldige vakantie. Dat er veel gedaan, gezien, genoten mag 
worden. 
Bedankt voor een mooi schooljaar. 
 
We willen jullie nog wat mee laten genieten van enkele foto's 
 
Zie ook stukje met informatie over ' Typetuin en Oefenweb' in bulletin 
 
Ragnhild en Helma 
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De Boomhut 
 

 
Maandag 27 augustus: eerste schooldag 
Maandag 3 september:  stamgroepavond  
 
Zo, dat was het dan alweer. De allerlaatste schoolweek van het jaar. Wat is de tijd gevlogen. 
Ik kijk terug op een fantastisch jaar met veel hoogtepunten. Wat hebben we veel mooie 
dingen gedaan. In de stamgroep met elkaar, maar ook op alle uitjes die we hebben beleefd 
met de hele middenbouw. Schoolreis, theater, projecten.... 
 
In onze groep is samen geleefd. We hebben samen gewerkt, samen gevierd, samen 
gesproken (en veel gelachen!!) en samen gespeeld.  
Als ik kijk naar onze groep, zie ik een betrokken groep die erg aan elkaar gehecht is geraakt 
en waarbij harmonie voorop staat! Daar ben ik onwijs trots op!  
De kinderen van groep 5 zullen gaan starten in de bovenbouw. Spannend, maar ook onwijs 
leuk. Toi toi toi! 
 

De laatste week 
Deze week bestond voornamelijk uit gezellige dingen samen doen, spelletjes, filmpje, kletsen, relaxen, opruimen en 
schoonmaken.  
Maar ook herinneringen ophalen en terugblikken op het schooljaar. Wat is je het meest bijgebleven? Wat was het allerleukst? 
Als je iets opnieuw kon doen, wat zou dat zijn? Wat heb je geleerd? Waar heb je het meest om gelachen? Wat heb jij dit jaar 
gedaan, waar je heel trots op bent? En ook: bedenk 5 woorden die goed bij dit schooljaar passen of hoeveel sterren geef je dit 
schooljaar (1 t/m 5) en waarom? Prachtige verhalen kwamen naar boven.  
Nova vertelde dat ze het in het begin van het schooljaar een beetje spannend vond in groep 3, maar dat ze al heel snel was 
gewend. We hebben heel erg gelachen toen ik een stuiterballetje van iemand uit de kring pakte en het daarna in mijn thee viel. 
Noraly gaf nog aan dat ze trots op haarzelf is de overstap naar deze school te hebben gemaakt en dat ze er heel heel heel blij 
mee is. 
 
Bedankje 
Ik wil iedereen bedanken voor jullie inzet dit schooljaar. Ik denk aan keuzewerk, meefietsen naar de gym, begeleiden en rijden 
tijdens uitjes, avi-lezen en noem maar op. Zonder jullie was het allemaal niet gelukt! 
In het bijzonder wil ik onze stamgroepmoeders Debbie en Petra bedanken. Ik heb enorm veel aan jullie gehad. Als ik iets vergat, 
hadden jullie het al geregeld. Overal en altijd stonden jullie klaar. En het goede nieuws; komend schooljaar zijn jullie er weer! 
 
Vakantie vakantie vakantie! 
We zijn er allemaal aan toe en we hebben het ook dik verdiend. Ik wens jullie allemaal een heel fijne vakantie. Geniet van 
iedere dag en rust lekker uit! Tot volgend schooljaar allemaal! J  
 
Lotte, Anni, Xavi, Ize, Dylano, Gelize uit de Toverhoed en Jesse van de andere school alvast van harte welkom bij ons in de 
Boomhut. Ook jullie tot volgend schooljaar! Wij hebben er zin in. Jullie ook? 
 

 
 
Lieve groet van Lisa 
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Bovenbouw 
 
Fijne vakantie allemaal 
 

 
 
 
 
 
We zien jullie graag weer op maandag 27 augustus om 8.30 uur in je eigen nieuwe groep: 
 
              Coolstars        Poema’s              Bee Happy 
           Nicolet/Leonie          Peggy           Nienke/Leonie 
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WATERSPEKTAKEL  
Een week voordat de zomervakantie begon, hebben we een waterspektakel gehad in de pauze! De brandweer heeft voor een 
heerlijke verfrissing gezorgd, bedankt!!! De kinderen genoten met volle teugen en wij natuurlijk ook!  
 
Fijne vakantie! 
het overblijf team 
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AFSCHEIDSVIERING GROEP 8 
 


