
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 september 2018, jaargang 2018/2019, nummer 03 
 
 

Agenda 
 
21 september : schoolreis onderbouw 
25 september : schoolreis middenbouw 
26 september : bezoek leraren van Kai Ping Culinary school Taiwan 
13 oktober : tuinochtend 
 
 

Weekbericht van het Team 
 
De week 
Wat is het fijn te merken dat het normale schoolleven weer zijn gang gaat. Iedereen begint zijn plekje te  
vinden. De rust die de kleine groepen met zich meebrengen, de goede werkhouding die je ziet. Heerlijk.  
 
Tuinochtend 13 oktober 
Margrete is al weer heel druk in de tuin bezig geweest met snoeien e.d. In je eentje doe je er heel lang over.  
Daarom houden we twee keer per jaar een tuinochtend op zaterdag om met een clubje mensen wat sneller  
door de tuin te kunnen gaan onder begeleiding van Margrete. Doe je mee op 13 oktober? Het is altijd heel  
gezellig! We hebben iets lekkers bij de koffie en we eindigen met een gezamenlijke lunch. De kinderen zijn  
ook van harte welkom om mee te helpen! Noteer je het vast in je agenda? 
 
Fijn weekend allemaal, 
Janny  
 
 

Even voorstellen… 
 
Hallo allemaal, 
3 September ben ik gestart op ’t Hoge  
Land als onderwijsassistent /  
leerlingbegeleider. Mijn naam is Petro  
IJzerman en ik ben 54 jaar. Samen met  
mijn vriendin en twee zoons woon ik in  
Deventer. Wij hebben een zoon van 18 jaar en een zoon van 13 jaar. 
Ik zal vooral werkzaam zijn in de bovenbouw. De dagen dat ik op school  
aanwezig ben zijn maandagmorgen, woensdagmorgen, donder- en  
vrijdagmorgen. 
 
In mijn vrije tijd lees ik graag een boek, doe ik aan hardlopen en geocaching.  
En vooral fietsen mag ik graag doen. Muziek beluisteren en thuis een lp  
opzetten is ook een liefhebberij die ik graag doe. 
 
Ik ben al heel wat jaren werkzaam in het onderwijs en dit heb ik steeds met heel  
veel liefde en plezier gedaan. Ik heb al veel ouders en leerlingen mogen  
ontmoeten. Ook de komende tijd zal in het teken staan van kennis maken en  
ontmoeten. Ik ben altijd in voor een praatje of kennismaking, spreek me gerust  
aan als u mij ziet rondlopen. 
 
 

Gevonden voorwerpen 
 
Vanaf maandagmiddag liggen de gevonden voorwerpen  
weer in de hal! 
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Kiddo’s – peuteropvang en 
buitenschoolse opvang 
 
Deze week zijn we verder gegaan met het thema welkom. De grotere 
kinderen helpen de kleine kinderen goed mee. Vooral het opruimen 

en samen een kring maken kunnen ze al goed. Daarin zijn ze een voorbeeld! 
 
In de kring noemen we altijd de namen van de kinderen en zeggen we goedemorgen. 
Deze week hebben we het liedje "hallo, hallo, hallo, ik ben ....   hallo, hallo, hallo, hoe 
heet jij?" gezongen.   
 
Ook een leuk versje in de kring gedaan met een dansje erbij. Vraag jullie kinderen er 
maar eens naar. 

 
We hebben in de gymzaal gespeeld met 
gekleurde wasknijpers. Hoe werkt een 
wasknijper? We hebben ze in een lange rij 

gelegd, dit was een trein. 
Ook hebben we ze op 
kleur gelegd.  
 
De Kiddo’s kletsdoos is ook een groot succes! Kom maar eens 
kijken hoe het werkt. 
 
Bij de BSO zijn 
deze week 

puzzeltjes gemaakt van ijsstokjes. De kinderen mochten kiezen of ze zelf op de 
foto wilden, een plaatje zoeken op de computer of zelf een tekst bedenken. De 
print werd geplakt op ijsstokjes, dit werd gesneden en daarna….puzzelen maar! 
 
Fijn weekend allemaal! 
Team Kiddo’s 
 
 
 
 
 

De Toverhoed 
 
Agenda: 
• 17 september: keuzewerk van 13.00 tot 15.00 uur, 
wie komt ons helpen? 
• 21 september: schoolreisje, om 13.00 uur op de Vosselhoeve zijn, om 14.00 uur je eigen 
kind meenemen! 
• 25 september: keuzewerk van 13.00 tot 15.00 uur, wie komt ons helpen? 
• 28 november: wij doen mee aan de viering 
• Let op de kalender: hier staat een foutje op, 19 oktober is geen studiedag is, maar dit is een 
gewone schooldag. 

 
Alweer de derde week op school, we zitten er al weer helemaal in! Het thema 
circus is goed zichtbaar in de stamgroepen en er wordt wat afgejongleerd en 
gebalanceerd! Alle kinderen hebben een circusolifant gemaakt, de kunstjes die 
de olifant kan doen zijn te lezen in de taalboeken.  
 
Rekenen 
We hebben de oefening met de hoepels van vorige week herhaald. We hebben 
geteld en teruggeteld t/m 12. Verder hebben we de getalbeelden 1 t/m 6 
herhaald. 
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Taal 
Woordenschat; we hebben nieuwe woorden geleerd, woorden uit het prentenboek en ook woorden die bij het thema 
passen. We hebben de woorden aan onze woordendraak gevoerd en ze zullen regelmatig voorbij komen. Dit zijn de 
woorden:  de horizon, de circuspiste, het anker.  
We hebben de letter o en c herhaald, we hebben woorden bedacht, gehakt en geklapt met deze letters.  
 
Gym 
We hebben veel acrobatische touren uitgehaald deze week; balanceren, jongleren, 
zijwaarts rollen op een mat en een parcour fietsen. 
 
Schrijfdans 
De kinderen van groep 2 uit toverhoed rood hebben deze week schrijfdans gehad, 
de opdracht heette Krongelidong. Op muziek gingen we een kringel en krongelweg 
maken met twee handen tegelijjk.  

 
Leesouders 
We willen graag gaan starten met het lezen met ouders. Wie vindt het leuk om 2 kinderen een 
mooi prentenboek voor te lezen of om met 1 kind letters en kleine woordjes te lezen? Dat kan 
op/tussen deze tijden: 
Maandag : 9.00 – 10.00 uur 
Dinsdag  : 11.15-12.15 uur 
Woensdag : 10.45 – 12.30 uur 
Donderdag : 11.15-12.15 uur 
Vrijdag   : 9.00 – 10.00 uur 
  
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. Opa’s en oma’s mogen ook komen kijken naar de voorstelling.  

 Einde 14.00 uur 
 
Wil iedereen een eigen bord (met naam) meenemen voor het pannenkoeken eten? De kinderen hoeven verder geen 
eten en drinken mee te nemen, dat regelen onze stamgroepouders.  
 
Keuzewerk 
Maandag start ons keuzwerk, wat fijn dat er al ouders zijn die zich hebben 
aangemeld. We kunnen starten!     
 
We zoeken: 
- Schoenendozen  

Maandag is Mariska afwezig. Op maandag vervangen Mariella en Fenja haar in 
toverhoed Rood. ‘s morgens is Mariella er en Fenja is er in de middag. Caren is 
die dag in toverhoed geel.  
 
Fijn weekend! 
Hester, Caren en Mariska 
 
 
 

Groep 5 op donderdagmiddag 
 
De donderdagmiddag beginnen we telkens in de kring met voorlezen. We lezen nu uit het boek ‘Donders! Van wie is die 
arm?!’ Het is een grappig en spannend boek tegelijk. 
Deze donderdag zijn we erg bezig geweest met het alfabetiseren. Om het nut hiervan in te zien had ik een heleboel 
boeken meegenomen: een dieren boek, een experimentenboek, woordenboeken, kookboeken, campinggidsen, 
informatieboeken, enz. Als je iets in deze boeken wilt opzoeken, kan je achterin het boek kijken; daar staan allerlei 
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woorden op alfabetische volgorde. Handig! Dan hoef je niet meer dan 500 bladzijden door te bladeren als je opzoek bent 
naar die ene camping in Epe.  
De kinderen zijn in twee- en drietallen aan het werk gegaan met een paar opdrachten bij een boek. Als ze de opdrachten 
af hadden, moesten ze zelf opdrachten bedenken en daarna ruilen met een ander groepje. Er werd fanatiek gezocht!    
Ook hebben de kinderen een aantal opdrachtbladen gemaakt om het alfabet door en door te leren kennen. Welke letter 
komt er na de N? En zet de FDEC eens op goede volgorde.  
Buiten hebben we een spelletje ‘ren je rot’ gedaan. De kinderen kregen verschillende stellingen te horen: is het waar? 
(ene kant van het basketbalveld) of is het niet waar? (andere kant van het 
basketbalveld).  
Het weekdoel van de vijfdejaars is ‘de tafel van 6 leren’, hier hebben we deze middag 
ook nog mee geoefend. We hebben een lied gezongen over de tafel van 6. 

 
Fijn weekend! 
Laura 
 
 

 

Wolkenwoud 
  
Maandag had iedereen een extra vrije dag, dus we zijn gestart op dinsdag. Leuk 
om alle verhalen te horen over de invulling van de maandag. Veel kinderen zijn 
een dagje weggeweest naar een pretpark, zwembad of overdekt speelparadijs. 
 
Woensdag was Jessie jarig. Gefeliciteerd! Het was een feestelijke kring waarbij 
wolkenwoud, naast een traktatie, een cadeautje van Jessie kreeg. Een feestelijke 
slinger voor alle verjaardagen. Wat een leuk idee, daar gaan we zeker gebruik van 
maken. 
 
Waar we aan hebben gewerkt deze week:  
Spelling: groep 3 heeft de letters e, n, a en m aangeboden gekregen. Inmiddels 

hebben we al veel letters extra geoefend. Daarmee doen we allerlei woordspelletjes en leesoefeningen.  
Groep 4 heeft oefeningen gedaan met de -cht en groep 5 met de sch(r).  
 
Rekenen: groep 4 en 5 hebben met rekenen herhalingsopdrachten gemaakt en de eerste bloktoets van de methode. Groep 3 
heeft ook de eerste bloktoets gemaakt.  
 
Project: in de kring hebben we gesproken over vele vormen van boosheid en blijdschap, zoals; in de wolken zijn, euforisch, 
furieus en razend. Daarmee hebben we een emotieladder gemaakt. Deze hangt in onze stamgroep.  
Ook hebben we weer nieuwe afspraken gemaakt voor het vieren van verjaardagen en elkaar helpen. Dit hangt ook in de groep in 
onze ‘Zo doen we dat’ wolk. 
’s Middags hebben we allerlei uitdrukkingen en gezegden geleerd. Daarbij hebben we woordenschatkaartjes getekend. 
Volgende week starten we met werken rondom Dolfje Weerwolfje.  
 
Keuzewerk: wat was het keuzewerk leuk deze week en wat was er veel te kiezen: muziek, filosofie, proefjes doen, kleien, atletiek 
en beeldende vorming. De kinderen hebben genoten en veel geleerd. Voor de komende weken zoeken wij nog enthousiaste 
keuzewerkbegeleiders. 
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Inmiddels hangt er een inschrijfformulier keuzewerk in het halletje bij sterrenhemel en wolkenwoud. We hopen op veel leuke, 
interessante keuzewerk activiteiten. Schrijf maar in! 
 
Maatjeslezen: iedere maandag, dinsdag en vrijdag gaan de kinderen van groep 4 en 5 maatjeslezen met een kind uit de 
Poema's. Dit is aan het begin van de middag. Samen lezen ze in een biebboek. Om beurten lezen ze een stukje voor aan elkaar. 
Groep 3 krijgt dan leesinstructie in de groep. 
 
Nieuwsbegrip: met nieuwsbegrip hebben we geoefend met samenvatten. Per alinea hebben we gekeken wat het belangrijkst in 
de tekst was en hoe we dit in het kort konden navertellen. De titel van de tekst was ‘plastic vanger wordt getest’.   
 
Gym: wat fijn dat het lijstje voor het meelopen/fietsen is gevonden naast 
onze deur! We zijn lopend naar de gymzaal gegaan. Daar hebben we 
basketbal oefeningen gedaan, gebadmintond en een tikspel gespeeld. 
Volgende week gaan we nog één keer lopend naar de gymzaal, daarna 
willen we graag op de fiets. Kunnen alle derdejaars (en alle 4e en 5e jaars 
met een nieuwe fiets) goed op- en afstappen? En vlot reageren met 
remmen? Anders graag thuis nog even extra oefenen. Voordat we naar de 
gym gaan, zal Laura even een rondje op het plein fietsen met de kinderen, 
om een beeld te hebben van het fietsniveau.  
 
Boekbespreking: om de vrijdag (de niet-zwemdagen) gaan de kinderen een 
boekbespreking houden. De kinderen kiezen zelf een boek uit die ze heel 
leuk vinden. Ze vertellen aan de groep wie de schrijver (auteur) is en wie de 
tekeningen heeft gemaakt (de illustrator). Ook vertellen ze in het kort waar 
het verhaal over gaat en waarom ze het boek gekozen hebben.  
Tenslotte lezen de kinderen een stukje voor. Voordat ze beginnen met voorlezen moeten ze misschien even iets uitleggen, zodat 
de groep het stukje begrijpt. 
Het doel van de boekbespreking is: oefenen met presenteren aan de groep én boekpromotie. We maken elkaar nieuwsgierig naar 
mooie boeken. Naast de deur van het lokaal hangt een lijst, de eerste kinderen staan er al op.  
 
Schoolreis: we zijn nu nog de spelletjes aan het uitwerken en aanvullen. Volgende week stoppen we het pakketje in de 
postvakken van de kinderen waarvan de ouders als begeleider meegaan. Heb je vragen? Kom gerust!  
  
Fijn weekend, 
Laura en Rowena 
 
 

 

Sterrenhemel 
 
We hebben een korte week gehad, maar er is niet minder hard gewerkt door de 
kinderen. Dinsdag startten we voor het eerst met ‘maatjeslezen’. Op maandag- en 
dinsdag- en vrijdagmiddag lezen de 4e en 5e jaars met bovenbouw maatjes. Wij 
werken samen met Bee Happy. Kinderen van SH nemen hun leesboek mee. Er 
wordt ruim 20 minuten gelezen. 
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Woensdag deden we keuzewerk. Er waren ook 3 ouders die een workshop leidden. Naast filosoferen/tekenen, 
beschilderen van stenen werd er ook gekleid, atletiek activiteiten en proefjes gedaan. In een groep werd muziek 
gemaakt.  
Willen jullie ook meedoen? Dat zou heel fijn zijn, dan kunnen ouders na een of twee workshops wisselen met andere 
ouders. Bij WW en SH hangt een inschrijflijst. Rowena weet er veel van, als je vragen hebt kun je bij haar (of ons) 
terecht. 
 
Ruben vierde zijn 9e verjaardag. Een mooie verjaardag Ruben. 
 
Op maandag (deze week dinsdag) worden de kinderen goedemorgen gewenst door een kind uit de groep. Dinsdag 
stond Daan klaar om iedereen welkom te heten, maandag zal Lynn dat doen. Iedereen krijgt een hand en een groet van 
Lynn. Al heel vaak geven kinderen ons, uit zichzelf een hand om goede morgen te wensen, nu stimuleren we het op 
deze manier nog een beetje extra. Op woensdag en vrijdag ronden Ragnhild en Helma de dag ook af met een hand…..  
 
Volgende week leggen we de informatie over de spelletjes klaar. Deze vinden jullie (begeleiders) in het postvak van je 
kind. We zijn nog druk met uitwerken en aanvullen. Vragen? Kom gerust. 
 
We willen ook graag regelmatig een observatie kring houden. Pleun neemt dinsdag iets mee. Met Kiva hebben we het 
gehad over bijzonderheden van elk kind. Ook bespreken we ‘hoe doen we het hier’ dit doen we aan de hand van onze 
‘kletsdoos’. Afspraken komen op de deur te hangen.  
 
Nieuwsbegrip ging over de plasticafval vanger van Boyan Slat. De leesstrategie betrof het leren samenvatten. De 
kinderen werkten samen, soms lukt dat al heel goed, soms vraagt dit extra begeleiding.  
 
In de gymzaal oefenden de kinderen het opslaan van de shuttle en proberen met de racket te slaan, best een lastige 
vaardigheid. Ook werd er geoefend in het overgooien met de bal, vangen en daarna proberen te scoren in de basket. 
Ook volgende week wandelen we naar de gym. Donderdag 27 september gaan we kijken of de kinderen genoeg 
fietsvaardig zijn om in een fiets rij naar de gymzaal te gaan.  
 
Groep 3: we leerden de letters e, n, a. Er wordt nu al goed zelfstandig gewerkt in de boekjes. Ook schrijven we de letters 
nu op schrijfpapier. We lezen in de boekjes van Lot en Jip en oefenden woorden. Deze woorden oefenen we ook in de 
groep. Deze week de eerste toets van Rekenrijk. Deze is in de postvakjes gelegd. Wil je thuis ook met getallen bezig 
zijn… we tellen tot 15 en terug… ook schrijven van de getallen is een goede oefening. Wat sommige kinderen moeilijk 
vinden is 13 en 14 lezen…wat voor ons zo gewoon is moet echt bij jonge kinderen vaak geoefend worden.  
 
Groep 4: we zijn de sch en schr woorden gaan oefenen. Met rekenen kwam de eerst toets.  
 
Groep 5: de ch(t) woorden zijn aangeboden. De toets van rekenen is gemaakt. Tafels oefenen is een must. Het snel 
opsommen van de tafels tot 6 heeft nu onze aandacht. Oefenen jullie thuis ook? Bv de tafelsommen van 3… die maken 
het makkelijker ook de tafel van 6 te kunnen opzeggen. Het gaat niet vanzelf. Op school oefenen we door bv te bewegen 
om een tafel te oefenen, in tafelboek te werken….  
 
Denken jullie aan het hulp formulier.Je kunt dit eventueel ook scannen en mailen.  
 
 
Fijn weekend, geniet van het mooie weer 
Ragnhild en Helma 
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De Boomhut 
 
Agenda 
Vrijdag 21 september : wij zitten in de viering. Komen jullie kijken? 
Dinsdag 25 september : schoolreis middenbouw bij de Berghoeve 
 
Deze week vierden we de verjaardag van Tessel. Nogmaals gefeliciteerd namens 
de Boomhut meid!  
 
We leren elkaar al steeds beter kennen en zijn een echte groep aan het worden. We 
doen groepsvormende activiteiten, geven elkaar complimenten, maken samen 
afspraken, helpen elkaar en genieten van elkaars verhalen.  
 
Rekenen 
Iedere week staat er een weekdoel op de weektaak van groep 4 en 5 centraal. Deze 

week was het een rekendoel: tafels oefenen. Het kennen van je tafels is heel belangrijk, want ze helpen je enorm bij 
andere sommen. Groep 3 oefent dit al door te tellen in sprongen van 1, 2, 5 en 10.  
In groep 4 zetten we heel erg in op het begrip. Wat is nou een tafelsom? Waarom leren we ze? We oefenen met plaatjes 
en daarbij ook de formele (ook wel kale) som als bijvoorbeeld 3 x 5. Zij oefenen de tafel van 10, 2, 5, 3, 4. 
 

  
welke keersom hoort hierbij? 
 
 

 
Groep 5 herhaalt de tafels uit groep 4 en daarbij 6 t/m 9. 
 
Oefenen jullie thuis ook? Oefentips: 
- Hang een tafelposter in de wc 
- Flitsen (je heb de keersom op een kaartje en laat het zien, kind geeft antwoord) 
- Spelletjes (bijv. malle getallen vermenigvuldigen, maxi loco tafels) 
- tafel apps downloaden (bijv. tafelkluis) 
- Bewegingsspelletjes (bijv. vliegermeppertje, sommelbal) 
Vliegenmeppertje: teken een aantal vliegen op een groot vel papier en schrijf er antwoorden in van bepaalde tafels. -    - 
Noem een tafelsom, jouw kind mept met de vliegermepper op de juiste vlieg.  
Sommenbal: jij gooit de bal en noemt een keersom, als de bal gevangen wordt dan geeft jouw kind het antwoord. Dan 
mag hij/zij nu een keersom voor jou bedenken. 
 
Spelling 
Deze week hebben we een nieuwe categorie geleerd. Namelijk woorden met sch en schr. Hoor je sg, dan schrijf je altijd 
sch(r). We hebben samen zoveel mogelijk woorden met sch en schr bedacht. Ik typte ze mee op de computer. 
Gedurende de gehele dag kwamen er nieuwe woorden bij en de kinderen typten deze er dan zelf bij.  
 
Daarnaast de categorie: woorden met cht. Hoor je icht, ocht, ucht, acht dan schrijf je altijd cht. Behalve bij hij ligt, hij legt 
en hij zegt. We gebruiken hij ligt, zodat de kinderen weten dat het om liggen, in bed bijvoorbeeld, gaat. Het licht van de 
lamp is dus met cht.  
 
Gym 
Hoogspringen, pannenkoektennis, stoeispelen. 
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Let op: vanaf aanstaande dinsdag gaan we op de fiets naar de gym. Denken jullie er allemaal aan op de fiets naar school te 
komen? Een stevige rugtas mee te geven en dichte schoenen aan te laten trekken? Voor de veiligheid willen we geen tassen 
aan het stuur hebben hangen en geen slippers. 
 
Project 
We hebben het gehad over uitdrukkingen. Enkele hebben we met elkaar besproken. We hebben het gehad over letterlijk en 
figuurlijk. Op het puntje van je stoel zitten, met de deur in huis vallen, de handen uit de mouwen steken….. 
De kinderen kregen per tweetal een uitdrukking, hebben hier over getekend en bedacht hoe ze dit gingen uitbeelden. In de kring 
presenteerden de kinderen dit. De groep heeft geraden welke uitdrukking erbij hoort. 
 
Hierna hebben we het gehad over emoties. We (her)kennen allemaal de basisemoties en kunnen voorbeelden geven bij de 
bepaalde emotie. Blij – als ik een voetbalwedstrijd heb gewonnen. Kun je ook blij zijn voor een ander? Hoe laat je dat zien?  
Naast de basisemoties hebben we er heel wat meer besproken en deze samen geplaatst op de emotieladder. Hebben jullie het 
zien hangen in de groep? Euforisch....knorrig....,etc. 
 
Komende weken komen we al in ons schoolreisthema. Sssst, nog geheim…… 
 
Keuzewerk 
De kinderen konden deze week uit verschillende workshops kiezen. 
- muziek  
- filosofie/tekenen  
- atletiek  
- steenschilderingen 
- eekhoorntjes en egels kleinen en met gebruik van natuurlijke materialen  
- proefjes doen 
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Zelf gaf ik het onderdeel proefjes doen, maar tussendoor ben ik één keer snel bij de andere groepen gaan kijken. Wat zag het 
er sfeervol uit en nieuwe technieken werden geleerd. Prachtig! We worden hier als middenbouw heel blij van.  
Ouders; bedankt! Mede door jullie inzet kunnen we het keuzewerk mogelijk maken.  
Ik noem het hier nog maar een keer: wil je ook keuzewerk geven op woensdag? Schrijf je in bij het halletje van Wolkenwoud en 
Sterrenhemel. 
 
Schoolreis 
Dinsdag 25 september gaan we met de middenbouw op schoolreis naar de Berghoeve. De voorbereidingen zijn al in volle gang. 
Aankomende week (in ieder geval voor woensdag), zullen de opdrachtkaarten van de spelletjes in de postvakjes van de 
kinderen liggen waarvan de ouders een spel begeleiden. Jullie kunnen je dan zorgvuldig voorbereiden en alvast gaan 
genieten.......wees creatief hoor. Het is een idee, maar je mag er zeker je eigen invulling aan geven.  
 
Fijn weekend allemaal en tot maandag weer!  
Groetjes van Lisa 
 
 

Typetuin na de vakantie 
 
Net voor de vakantie zijn jullie geïnformeerd over de mogelijkheid van type oefeningen doen gedurende de 
vakantiemodus. Een ex-5e jaars heeft in de vakantie haar diploma nog gehaald. Hoe knap! 
Nu is de vakantie voorbij en kunnen de kinderen (ex-5e jaars) nog tot begin oktober oefenen en het diploma halen. Op 
de BB weektaak wordt er deze maand rekening mee gehouden, zodat er geoefend kan worden onder schooltijd. Maar 1x 
oefenen is te weinig. Willen jullie thuis ook nog even meekijken en stimuleren. Het is prettig voor je kind als de 
vaardigheid op/met het toetsenbord goed gaat. Ook in de BB wordt meer en meer op de computer gedaan. Hoe fijn als je 
vlot kunt typen. 
Voor degene die het diploma hebben gehaald, geldt dit natuurlijk niet meer.Typetuin is dan al beëindigd.   
Willen jullie Typetuin verlengen? Dit kan. De kosten worden echter niet meer door school betaald. Heb je hier vragen 
over? Mail mij gerust ragnhild@jenaplanepe.nl  
 
Met vriendelijke groeten, 
Ragnhild 
 
 

Poema’s, Bee Happy en Coolstars 
 
Agenda 
Het huiswerk zal meestal op maandag zijn voor groep 6/7/8 en op woensdag voor groep 7/8. Soms is er huiswerk dat met de 
actualiteit te maken heeft (zoals nu de derde dinsdag in september). 
 
Maandag 17 sept.:                 Neem een gezonde selfie mee. 
Dinsdag 18 sept:                    Doe een hoofddeksel op. 
Woensdag 19 sept:                Groep 7/8 ontleden oefening 1 
Maandag 24 sept:                  Leer de tafel van 4 
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Bewegingsonderwijs. 
Acrogym, pannenkoektennis en de Schotse sprong waren de onderdelen van onze gymles 
deze week. Elkaar aanmoedigen en samenwerken waren hierbij belangrijke en fijne 
aandachtspunten. 
 
Project 
Wie ben ik? Wie ben jij? Wie zijn wij samen? 
Onze ‘Ik-kringen’ lopen nog steeds door in de groepen. 
Mooie momenten om elkaar beter te leren kennen. De 
kinderen nemen hierbij ook materialen mee, hebben jullie het 
al zien staan in de groepen? 
 
Verder zijn we silhouetten aan het maken met daarin alles wat 
echt bij ons hoort. Alleen door samen te werken konden de 
silhouetten kloppend worden. Stilstaan, snel, maar toch 
secuur tekenen en vanuit de juiste hoek, zonder trillende 

handen belichten. Wat ging het goed! 
 
Keuzewerk 
Schaken, Ipad-experts, tekentechnieken, balsporten en schilderen zijn deze week de keuzes. 
Wij hopen in de komende weken ook nog mooie nieuwe keuzes erbij te krijgen. We hangen een 
inventarisatie van de keuzes op het prikbord tegenover de Coolstars. 
 

 

    
Formulieren 
Willen jullie het “ik bied mij aan voor hulp”- formulier weer inleveren. En het ‘Wie helpt er wanneer tijdens keuzewerk – 
formulier’. Het zat achter onze stamgroepbrief. Dan kunnen wij een mooie inventarisatie maken   
 
Maatjeslezen 
In de middenbouw en bovenbouw zijn wij deze week begonnen met maatjeslezen. Een jongere leerling leest samen met 
een oudere leerling in een AVI-boekje. Zo leren de jongere kinderen beter technisch lezen, maar ook sommige oudere 
kinderen kunnen nog wel wat leeskilometers gebruiken. We lezen samen op maandag, dinsdag en vrijdag. 
Samenwerken en elkaar helpen zijn erg belangrijk bij het maatjeslezen en dat ging deze eerste week al hartstikke goed!  
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Kamp 
Wat hebben we veel samen gedaan en elkaar zo goed leren kennen. Hulpouders bedankt voor jullie hulp en ook 
bedanken we de sponsor van de heerlijke barbecue, Slagerij van Guilik uit Hattemerbroek - Zwolle. Hier een kleine 
impressie van een aantal belevenissen:  
 

 

  
 

  

 
 
 
 
 
Een prettig weekend gewenst!  
Groetjes Leonie, Nienke, Peggy en Nicolet


