
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 september, jaargang 2018/2019, nummer 02 
 
 

Agenda 
 
Maandag 10 september : studiedag team, kinderen vrij 
Vrijdag 21 september: : Schoolreis onderbouw bij de Vosselhoeve 
Dinsdag 25 september: : Schoolreis middenbouw bij de Berghoeve 
 

Weekbericht van het Team 
 
Bovenbouwkamp 
Wat was het stil zonder de bovenbouwers. Op donderdagmiddag was zelfs groep 5 alleen op school  
aanwezig. Gelukkig hebben we een fijne traditie van friet tussen de middag voor groep 5. 
We zijn benieuwd naar jullie viering volgende week, jullie verhalen en foto’s bovenbouwers!  
 
Kalender 
We hebben het eerste foutje ontdekt in de kalender. Voor de herfstvakantie staat een studiedag genoemd.  
Dat klopt niet, dat is een gewone schooldag. In het boekje staat het gelukkig wel goed. Strepen jullie die dag  
door? Dan geeft het geen vergissingen.  
 
Taiwan 
Voor de vakantie heb ik verteld dat we in de zomervakantie opnieuw naar Taiwan zouden gaan om daar  
scholen te helpen met onderwijsvernieuwing.  
Ben je benieuwd hoe dat gegaan is? Zie bijlage! 
 
Groetjes, 
Janny  
 
	
	

Kiddo’s – peuteropvang en 
buitenschoolse opvang 

We hebben veel leuke  
nieuwe kinderen op de  
groep. Welkom Mike,  
Olivia, Stella ,Casper,  
Robin en flora.  
Jullie deden het al heel  
knap!  

 
We hebben opruim spelletjes gedaan (juffen maken een troepje en gooien alles  
in een doos) Waar moeten welke spullen heen? Hoe heet de hoek eigenlijk?  
Zo leren we ze spelende wijs opruimen.  
 
Verder hebben we de verjaardagskalender bijgewerkt. Dit doen we volgende  
week ook nog. De kinderen kregen een eigen foto met hun datum erbij om te  
versieren. 
 
Ook hebben we met vingerverf onze handjes gestempeld! Welkom allemaal! 
Zo kwamen de kleuren aan bod en hebben we ook onze vingers geteld. 
 
Op Kiddo’s hebben we sinds kort de “Kiddo’s klets en doe doos“ gemaakt.  
De kinderen mogen uit de doos een kaartje kiezen om erover te praten of om  
te doen. Er zit van alles in om hun ontwikkeling op verschillende gebieden te  
stimuleren. Ze zijn heel enthousiast  
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Bij de BSO hebben we afgelopen week kettinkjes en sleutelhangers gemaakt van ‘krimp folie’. Eerst je plaatje inkleuren, even 
in de oven en je plaatje is klaar. De kettinkjes zijn nog versierd met strijkkralen. 
 
Groetjes, 
Team Kiddo’s 
 
 
 

De Toverhoed 
  
 
We hebben deze week twee verjaardagen gevierd bij Toverhoed geel, Michiel en Chloe 
vierden beiden dat ze in de vakantie 5 zijn geworden, gefeliciteerd allebei! Deze week kwam 
Nova wennen in Toverhoed geel, ze komt nog een aantal keer wennen, eind september 
wordt ze 4, welkom Nova en ook je papa en mama (Majlen en Mark).  
 
We hebben een nieuwe hoek; de verteltafel. We kiezen per thema 
1 centraal prentenboek uit, dit boek past bij het thema en we lezen 
het heel vaak voor zodat de kinderen het verhaal goed kennen. Op 
de verteltafel staan spullen die met het verhaal te maken hebben, 
de kinderen kunnen het verhaal naspelen, platen op de juiste 

volgorde leggen en helemaal in het boek duiken. Het boek dat nu centraal staat heet ‘Het 
circusschip’ van Chris van Dusen.  
 

Het Circusschip gaat over een circus dat per schip de 
wereld over reist. Als het schip op de klippen loopt redt de 
gemene circusdirecteur alleen zichzelf en denkt niet aan 
zijn dieren. De dieren zwemmen naar een land waar ze in een dorpje aankomen. In 
eerste instantie zijn de dieren niet welkom in het dorp. Maar als er een schuur in 
brand vliegt verandert alles. Op het eind komt de gemene circusdirecteur terug, 
maar de dieren en de dorpelingen hebben een goede list bedacht. Er staan 
prachtige tekeningen in het boek en het is op rijm geschreven.  
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De kinderen hebben deze week aan een opdracht voor het taalboek gewerkt. De opdracht is om een olifant te vouwen 
en daar een circus olifant van te maken. De kinderen gebruiken zoveel mogelijk verschillend materiaal en ze vertellen 
welke kunstjes hun olifant allemaal kan doen.   

 

 
Met rekenen hebben we geoefend met getal beelden t/m 6 (oa.a. rekenrek, cijfer, dobbelsteen, aantallen tellen, hoeveel 
vingers?). En we hebben getalbeelden t/m 12 geoefend door middel van springen in hoepels. Hoeveel vingers staan er 
afgebeeld op het kaartje, spring zoveel hoepels vooruit. De andere kinderen moeten dan raden hoeveel vingers er op het 
kaartje staan. Daarna telden we terug vanaf dat cijfer naar 0. 
We hebben een nieuwe letter geleerd, de o. We hebben nu de c en de o gehad. De kinderen mogen weer spullen 
meenemen van huis die te maken hebben met de o.  
 
Woensdag was er weer schrijfdans, nu voor toverhoed geel. Ook zij hebben de vulkaan gemaakt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met gym gingen we balanceren, klimmen, glijden 
en springen.  
 
Op vrijdag hadden we weer Engels, we hebben 
nieuwe woorden geleerd te maken hebben met het 
circus; a clown, a circus tent, a tiger, an elephant, 
juggling.  
 
Deze week konden we genieten van weer een 
leuke circusvoorstelling: Mert, Joep, Dorian en 
Jayden lieten als clowntjes allerlei kunstjes zien, 
het waren echte clowns, ze kregen het publiek aan 
het lachen. De jongens hadden dit in de 
verkleedhoek voorbereid en uitgedacht.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lekkere tomaten in ons moestuintje 
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Schoolreisje 
• Vrijdag 21 september 
• Locatie: Vosselhoeve, Oude Oenerweg 9, Epe 
• Tijd: vertrek 8.30 van school 
• Voorstelling om 13.00 uur op de Vosselhoeve 
• Bij deze voorstelling zijn ALLE ouders van de Toverhoedjes welkom. Na de voorstelling vragen we jullie om te 

helpen opruimen en daarna is het de bedoeling dat iedereen zijn eigen kind mee naar huis neemt, we gaan niet 
meer naar school.  

• Einde 14.00 uur 
 
We hebben circus Pavarini ingehuurd. Zij organiseren deze dag verschillende workshops waar de kinderen aan mee 
doen (onder begeleiding van ouders). Ze oefenen zo verschillende circus acts. Aan het eind mogen de kinderen kiezen 
wat ze tijdens de voorstelling willen laten zien. Er zal geschminkt worden en er is tijd om te spelen, het gaat een leuke 
dag worden! 
Voor de lunch willen we graag pannenkoeken eten. We zoeken ouders die deze pannenkoeken willen bakken (eventueel 
op locatie of aanleveren bij de Vosselhoeve). We eten met 34 kinderen en 12 begeleiders, heel wat pannenkoeken 
dus….. Wie komt ons helpen? Er hangt een intekenlijst op het bord, of kom even overleggen met Caren, Hester of een 
van de stamgroepmoeders.  
 
Keuzewerk 
In september hebben we 2x keuzewerk. Op maandag 17 en maandag 24 september van 13.00 – 15.00 uur. We zoeken 
nog ouders om ons te helpen. Activiteiten kunnen zijn, natuurwandeling, koken of bakken, knutselen, schminken, circus 
oefeningen doen zoals jongleren, balanceren…. We hebben allerlei materialen op school, drama met de kinderen een 
klein toneelstukje over het circus maken (we hebben veel spullen). Je begeleidt een groepje van 4-6 kinderen. 
Inschrijven kan op het formulier op het bord.  
 
Stamgroepouders 
Onze stamgroepouders zijn: Aline (moeder van Aaron), Ramona (moeder van Jolene) en Marleen (moeder van Rixt). 
Fijn dat jullie ons dit jaar willen helpen! 
 
Let op de kalender: hier staat een foutje op, 19 oktober is geen studiedag is, maar dit is een gewone schooldag. 
 
Groetjes en tot dinsdag! 
Caren, Hester en Mariska 
 
 

Groep 5 op donderdagmiddag 
 
Wat een feest was het donderdag! We waren als enige kinderen op 
school, en dat moest natuurlijk gevierd worden. We hebben heerlijk 
geluncht met patatjes en na de pauze hebben de kinderen ook nog een 
ijsje gekregen. Deze middag stond in het teken van schrijven. In groep 
4 hebben de kinderen allemaal aan elkaar leren schrijven, maar dit 
gebonden schrift zien we lang niet altijd terug in de schriften. Er was 
een circuit, in groepjes van 2 a 3 kinderen zijn de kinderen alle 
activiteiten bij langs gegaan. We hebben geoefend met tussen de juiste 
lijnen schrijven, je naam met de juiste hoofdletter schrijven, de getallen 
schrijven, ook is er geoefend met de vorm van de letters (letters 
overtrekken en letters in scheerschuim schrijven). Het was een gezellige middag.  
  
Groetjes, 
Laura   
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Wolkenwoud 
 
Deze week zijn we feestelijk gestart. Maandag vierde Elke 
haar verjaardag en dinsdag was Luka jarig. Van harte gefeliciteerd allebei.  
  
Waar we aan hebben gewerkt deze week:   
Spelling: groep 3 heeft weer hard gewerkt aan het leren lezen en schrijven van 
de letters ’p, l, k en s’. Hiermee hebben ze mooie woorden gemaakt. Het eerste 
boekje van Lot en Jip is al uit. Groep 4 en 5 hebben nog gestoeid met de 
kleefletter en samengestelde woorden.   
  
Rekenen: groep 3 is bezig geweest met tellen in sprongen van 2 en doortellen. 
Bij groep 4 en 5 stonden de tafels centraal en hebben we geoefend met 
klokkijken. Groep 4 heeft de tafel van 2 geoefend en groep 5 heeft 
tafels geoefend met behulp van de strategieën;  één keer meer, één keer minder, 
halveren en verdubbelen.   

Voor zowel de tafels als het klokkijken is het wenselijk dat de kinderen ook thuis oefenen.  
  
Project: alle kinderen hebben hun eigen tekst in het taalalbum gemaakt. Ze hangen in de groep, bij de trap, om gelezen te 
worden. Kom gerust voor of na schooltijd binnen om dit te doen. Inmiddels hangen er ook al twee ‘zo doen we dit in onze groep’ 
afspraken in de groep. De kinderen hebben zelf bedacht welke afspraken er zijn.  
  
Keuzewerk: deze week is de groep met de speurtochten en het aflezen van de plattegronden verder gegaan met nieuwe 
opdrachten. De groep van dans en schilderen zijn gewisseld.  
Inmiddels hangt er een inschrijfformulier keuzewerk in het halletje bij sterrenhemel en wolkenwoud. We hopen op veel leuke, 
interessante keuzewerk activiteiten. Schrijf maar in!  
  
Nieuwsbegrip: met nieuwsbegrip hebben we het gehad over vragen stellen bij een tekst. Door vragen te stellen, ga je de tekst 
beter begrijpen. Soms staat het antwoord van een vraag in de tekst, soms ook niet, hoe kom je dan aan een antwoord? Het 
onderwerp van de tekst was ‘extra’s kopen in games’. We zijn in de grote kring begonnen, vervolgens is iedereen in zijn/haar 
tafelgroepje vragen gaan bedenken bij elke alinea. Door groep 4 en 5 zijn er ook nog vragen op een blad beantwoord.   
  
Gym: met gym waren er 3 vakken. In het eerste vak oefende de kinderen met basketbal. Ze moesten dribbelend tussen de 
pionnen door, een rondje om de paal en daarna vanuit een hoepel mikken op de basket. In het middelste vak speelden de 
kinderen blokjesvoetbal en in het derde vak leerden ze omgaan met een hockeystick.   
Er is hard gesport!   
  
Groetjes en tot dinsdag!    
Rowena & Laura   
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



	
Jenaplanschool ’t Hoge Land                                                -6-                                                                        

Sterrenhemel 
 
De vakantie verhalen zijn getypt en ingeplakt. 
Er is een mooie achtergrond gemaakt. De 
opdracht was: bedenk en maak een voorwerp 
dat past bij je verhaal en ‘blaas’ dit op. De 
taalalbums staan in de groep en hangen voor 
het raam. Kom gerust kijken. Het is de moeite 
waard.  
We speelden in de speelzaal verschillende 
spellen. Met keuzewerk kwam een andere 
groep schilderen in SH. Er was een wisseling 
met Lisa en Ragnhild. Rowena ging nog een 
keer door met de speurtocht. Volgende week 
weer nieuwe keuzes. 
Wie van jullie wil een workshop doen? Het is 
een prachtig werkmoment met een groepje 
kinderen.   
 
Nieuwsbegrip: de tekst ging over het kopen van extra 
dingen in games. De kinderen moesten vragen 
bedenken en daarbij het vraagteken gebruiken.  
Dinsdag middag maakten we ook tijd om te spelen. Zie 

de foto’s. 
Met Kiva hebben we gesproken over ‘hoe doen we het in de kring’ ook leerden we elkaar 
beter kennen door te vragen waar je van houdt en ‘hoe maak je vrienden’. De Kiva kring 
wordt elke week ingeroosterd. 

 
In de gymzaal konden we kiezen uit drie 
activiteiten. Er kon geoefend worden met de 
hockeystick en met het stuiteren van de bal en 
ook was er het blokjes voetbal. Er werd 
enthousiast en fijn gespeeld. Graag attendeer ik 
jullie erop dat we het dragen van sportkleding 
belangrijk vinden, zowel voor de hygiëne als 
voor de veiligheid. Ook komende donderdag 
gaan we wandelen naar de gymzaal. 
 
Maandag bespreken we de ‘dag van vandaag’ 
dit doen we door het nieuws voor te lezen (om 
de beurt) ook zijn er vaak leuke filmpjes. Thuis kun je dit ook bekijken het 
heet www.dagvanvandaag.nl. Een aanrader. 
Zag je ons in de viering? We lieten een aantal liedjes horen en de kinderen 
lazen hun vakantieverhaal voor. 
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Groep 3: we leerden de letters k, p. s, l. Er wordt nu al goed zelfstandig gewerkt in de boekjes. Ook schrijven we de 
letter nu op schrijfpapier. We lazen het boekje Lot al en oefenden woorden. Deze woorden oefenen we ook in de groep. 
Kinderen vertelden dat ze ook in de bibliotheek zijn geweest om hun eerst leesboeken te halen! Daar worden we blij van. 
Met rekenen tellen we tot 15 en weer terug. Er zijn nu ook sommen waar je moet tellen of er genoeg zitplekjes zijn in de 
bus voor de kinderen die voor de bus staan. 
 
Groep 4: met spelling hebben we veel geoefend aan de woorden waar letters aan elkaar ‘kleven’ de zogenaamde 
vriendjesletters. Volgende week gaan we met sch en cht woorden starten. Met rekenen worden er al tafels geoefend. 
Volgende week gaan we de eerste rekentoets uit het boek maken.  
 
Groep 5: de samengestelde woorden zijn uitgebreid aan de orde geweest. Volgende week starten we met sch en cht 
woorden. Met rekenen gaan we de toets uit het boek maken. Deze week kwamen tafelsommen aan de orde. Dit vinden 
de kinderen moeilijk. Ze moeten nog veel door tellen (doortellen) uitgerekend worden.  
 
Maandag was onze stamgroepavond. Een oproep voor de ouders die er niet waren. Willen jullie alsjeblieft de lijst invullen 
die bij de uitnodiging zat. Het zgn hulpformulier. Dit willen we graag verwerken in een overzichtelijk lijst. 
 
Groetjes, 
Ragnhild en Helma 
 
 
 

De Boomhut 
 
De tweede week!  
We zitten er al helemaal in. Er hangt een mega goede sfeer bij ons in de groep. Het is 
gezellig, we hebben lol met elkaar. Er wordt al hard gewerkt, maar er is ook tijd om elkaar 
beter te leren kennen. We doen veel teambouwer spellen,  we maken samen afspraken, we 
helpen elkaar, etc. 
Groep 3 is deze week begonnen met een eigen dagtaak. Ze plannen dus zelf wanneer ze 
welk werk willen gaan doen. Wellicht heb je al een dagtaak mee naar huis gehad en is er 
trots over verteld. 
 
Project 
We hebben een nieuw lied geleerd en zijn verder gegaan met het schrijven van de teksten 
en het maken van de achtergrond hiervoor. Kom je ze bekijken? 
 
Gym 
Het leuke van lopen naar de gym is, dat je altijd wel iets 
interessants tegenkomt. Zo liet ik de kinderen even kijken 

naar het gras. Er lagen 
allemaal druppeljes op. Hoe 
komt dat? Het regent 
helemaal niet? ‘Dat komt 
omdat het vanmorgen mistig 
was’, ‘Dat komt omdat het 
vannacht heeft geregend’, 
‘Nee, water kan er niet 
afglijden en daarom blijft het 
liggen’. De mooiste dingen 
werden benoemd. Ik 
vertelde de kinderen dat het 
dauw is. Dat is een vorm 
van neerslag, kleine 

druppeltjes die je vaak in de ochtend en avond ziet. Er is waterdamp in de lucht, maar als het 
gras afkoelt, omdat het warmte uitstraalt gaat het waterdamp over in deze kleine druppeltjes. 
Condenseren (dat was nog wel een beetje lastig).  
Daarna liepen we weer rustig verder naar de gymzaal. Terugweg:’kijk, dauw!!’  
 
De 3 onderdelen van deze week: tikkertje met toestellen en twee mikonderdelen. We hebben geleerd om onderhands en 
bovenhands te gooien. Ook mikken met een plankje.  
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Keuzewerk 
Ook deze week gaf ik weer de workshop dans. Nu met een andere groep 
kinderen, maar de inhoud was soort gelijk. We hebben deze keer toegewerkt naar 
een andere gezamenlijke dans.  
Vorige keer schreef ik dat keuzewerk van 10.45u tot 11.15u duurt, dat moet 12.15u 
zijn. Wil je ook graag een keuzewerk workshop geven? Je kunt je inschrijven in het 
halletje bij Wolkenwoud en Sterrenhemel. Wil je graag iets doen? Maar weet je niet 
zo goed wat? Ga dan even bij onze stamgroepmoeders Debbie (moeder Jessica) 
en Petra (moeder Mart) langs.  
 
Kiva 
Deze week heb ik de kletspot 
geïntroduceerd. In deze pot zitten 
verschillende vragen of onderwerpen 
waarover we in de groep kunnen kletsen, 
maar ook discussiëren. Deze week zaten er 
twee kaarten in met daarop: viering en 
buiten spelen. Samen hebben we hierover 

afspraken gemaakt. Eerst even in tweetallen overleggen en daarna hebben we de 
bevindingen met elkaar gedeeld. Hieruit is een heel mooie, door de kinderen opgestelde,  
‘zo doen wij dat..’ boom ontstaan. De boom hangt op de deur naar de Coolstars. Het zal 
aangevuld worden met andere onderwerpen.  
In de kletspot kunnen bijvoorbeeld ook filosofische vragen zitten of nadenkertjes.  
 
 
We zien elkaar dinsdag weer. Maandag is er een studiedag J.   
Groetjes van Lisa 
 
 
 

Poema’s, Bee Happy en Coolstars 
 
Kamp 
Wij zijn deze week met de hele bovenbouw op kamp geweest!  
Volgende week kan iedereen zien en lezen wat wij allemaal hebben gedaan! 
 
 
 

Tot 

dinsdag!  
Groetjes Leonie, Nienke, Peggy en Nicolet 

 
 
 



	

Jenaplanschool ’t Hoge Land                                                -9-                                                                        

 


